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„...jobb és értőbb utókort remélt”
Németh László-életművázlat

A 120 évvel ezelőtt, 1901. március 18-án, Nagybányán született Németh László esz-
szé-, regény- és drámaíró, műfordító, a népi írói mozgalom eszmeteremtő, mintaadó 
személyisége. Életműve kivételes egység és teljesség. Műfajai egy egyetemes kifejező-
készség megnyilvánulásai.
 Munkásságának legtömörebb és legteljesebb értékelését Herder-díjának indoklása 
tartalmazza: „... az orvos és a tanár mély emberi meglátásai és egy magyar ember 
történelmi tapasztalatai művészien sokrétegű, de nyelvileg áttekinthető elbeszélőstí-
lusán keresztül sokatmondó kifejezésre talált és tartós hatást ért el. A rövid esszétől 
az epikus-monumentális regényig költői műveinek problematikája mindig az emberi 
természet örökérvényű alapkérdéseivel birkózik, de bár a problematika generációkat 
és nemzeti múltat ível át, mégis történeti hűséggel rögzíti a történelmi változásokat 
és a históriai értékeket. Ezáltal Németh oly példaszerűen részt vett népe művelésének 
pedagógiai feladatában, hogy ezzel az egész világ népei és irodalma számára példát 
adott.” (Vizkelety András fordítása.)
 Adytól jussolta „Az ember Szépbe-szőtt hitét” és a Vallomás a patriotizmusról élet-
vezérlő gondolatát: „…a magyarság szükség és érték az emberiség s az emberiség csil-
lagokhoz vezető útja számára.” (Szabadgondolat, 1913. október) Adytól örökölte a 
magyarság tragikus sorsérzését is: a szembesülés etikai imperatívuszát. A magyar iro-
dalom „templomépítő” géniuszának életművében a főhajó az esszéírás, a főoltárt A 
minőség forradalma, a két hajót pedig a regények és drámák képezik.
 Iskoláit Budapesten végezte. A Toldy Reálban érettségizett. 1920-ban a bölcsészkar 
magyar-francia szakán tanult, de átiratkozott az orvoskarra, ahol 1925-ben diplomát 
szerzett. Horváthné meghal című írásával első díjat nyert a Nyugat novellapályázatán. Fe-
leségül vette Démusz Ellát. Hat lányuk közül négy érte meg a felnőtt kort. Fogorvosként 
praktizált, iskolaorvosként alkattani és szociográfiai műhelyt teremtett. A természettudo-
mányos és a humán műveltség összhangja jellemezte. Hivatásának az írást tekintette.
 Az 1944. március 19-i német megszállás után Illyéssel együtt bujkált a letartóztatás 
elől. 1945 után Hódmezővásárhelyen kapott gimnáziumi óraadói tanári állást. Az 
„óraadók királysága” pedagógiai elveinek lett kísérleti terepe. Hallgatásra ítélték. A 
sajtótámadások miatti belső száműzetésbe kényszerült, műfordításból élt. A műfordí-
tói „gályapadból” összehasonlító nyelvi „laboratóriumot” hozott létre.
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 Igaz, kor- és önjellemző, hogy az 1945 utáni, vészhelyzetben sanyarú sorsa néha 
az éber judíciumú Némethben is megbénította az ítélőerőt, és ilyen fogalmazási túl-
zásokra ragadtatta: „Engem a magyar nemzetből nem néhány szájas s a fantomomra 
ugató újságíró zárt ki, hanem épp a jó barátaim, (...) Nem tartozom többet a nemzet-
hez.” Aztán a farkasvakság múltával ráébred: a „nemzetet” nem néhány író-tudós-po-
litikus alkotja, a gondolkodó magyarok nemzetéből őt nem lehet már kizárni, de 
abból ki sem tudna lépni.

Esszéi

Németh László esszéírása kísérlet, vallomás és vita: az emberi lélek önkeresése. Ady 
nyomán a veszendő „magyar szellemi erők organizátora”, majd pedig „nemzedékszer-
vező” akart lenni. Életében és műveiben is az etikumra emelt minőséget képviselte. A 
lélekbúvár orvos-író tudta: a szellemi-lelki léthez való gazdagodás lehetősége végtelen.
 „A készülődés” időszakának (1925–1932) végén szakított a Nyugat táborával. Saját 
utat választott. Maga írta és adta ki 1932–1936 között Tanú című folyóiratát. A ma-
gyar esszéírás legmagasabb szintjén közvetítette az európai gondolkodás és irodalom 
eredményeit: Szophoklész, Arisztophanész, Goethe, Keats, Dilthey, Gide, Proust stb.
 1934-ben Gulyás Pállal és Fülep Lajossal együtt megalapította a Válasz folyóira-
tot. Pályakezdésének történetét Ember és szerep (1934) című önéletírása tartalmazza. 
Részt vett az Új Szellemi Front (1935) reformkísérletében, de hamar kiábrándult. A 
magyarság nemzettudatát szerette volna újraszőni, a népi elkötelezettségű értelmisé-
giekből „új nemességet” akart szervezni. Az 1935-ös év nagyszerű esszéi: San-Remó-i 
napló, Magyarok Romániában.
 A Kisebbségben (1939. március–április) című munkája a II. világháború előérze-
tében, vívódások és töprengések közepette született kiáltvány és program. A nemzeti 
önvédelem szándéka, egy új „Bach-korszak” veszélylátó képzelete hozta létre a vitai-
ratot. Szerzője, történész- és írókortársaihoz hasonlóan, a múltat értelmezi. A poszt-
modernek is elgondolkodhatnak azon, mennyire figyelembe veszi a befogadót: „Egy 
gondolat ereje nem az, amit mond, hanem amit ad.”
 Azt kutatta: mikor tévesztett utat a magyarság? Kialakította és mitologizálta a 
„mélymagyar és hígmagyar” tipológiát. Eredetileg a sok vitát kiváltó esszé elején még 
„felszínes magyarról” volt szó, de aztán a félreérthető „hígmagyar” megnevezés került 
előtérbe. A „hígmagyarok” az asszimilált idegenek, akik a XIX. század elejétől egyre 
fontosabb szerephez jutnak a magyar politikában és kultúrában, miközben a nem-
zetalkotó magyarság kisebbségbe szorul. „A szellem »zajtalan katasztrófáját« ugyan-
is abban látta, hogy az idegen szellemiségű kapitalizálódás hatására Magyarországon 
éppen a kultúraalkotó nemzeti értékek szorultak kisebbségbe” (Kulcsár Szabó Ernő). 
Kultúrkritikai tipológiáját a történelem tragikus fénytörésbe állította. A vitairat élesen 
megosztotta a „népi” és az „urbánus” tábort, az eszmeileg differenciált magyar prog-
ressziót. A „kisebbségben” metaforát a XX. és XXI. századi tragikus történelmünk 
súlyos magyar és európai tanulságokkal telítette.
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 Esszéírói csúcsteljesítménye: A minőség forradalma (1940–43). Európai horizonton 
összegezi és bírálja a korszak eszmevilágát, irányzatait, tudatosítja a nemzeti hagyo-
mányrendszer jelentőségét. Egyaránt elvetette a fasizmust, a fajelméletet, a kapitaliz-
must és a kommunizmust. A humánumot féltette tőlük: a kommunizmustól a sza-
badságjogokat, a kapitalizmustól a szociális igazságosságot. A kettő között „harmadik 
út” lehetőségét kereste. Az önképzést és nevelést önmagán kezdte, családját is kísérleti 
terepnek tekintette: Lányaim (1943). Iskolaorvosként városi diákok világának szocio-
lógiai rajzát adta, a pubertáskor élet- és alkattanáról végzett orvosi megfigyeléseket, 
értelmiségi vizsgálatokat: Medve utcai polgári (1943). Méltó értékelést adott Móricz 
Zsigmondról (1943), az etikum, a humánum és a minőség jegyében értelmezte Az 
értelmiség hivatását (1944).

A Szárszói beszéd

Az 1943-as szárszói konferencián tartott beszédében Németh László a magyarság lehe-
tőségeit, az értelmiség erkölcsi felelősségét elemezte. Nemzeti „reformtervet” vázolt fel. 
 A Kisebbségben mellett mindmáig szárszói előadása befolyásolja leginkább az író 
megítélését. Sokan élete egyik csúcspontjának tartják, mások élesen bírálják. A szár-
szói szónok a kor reménytelen politikai szituációjából próbál kiutat találni: „Aki a 
magyarság újkori történetét megírja, arra kell felelnie, hogy süllyedt „bennszülött”-té 
ez a nagy középkori nemzet tulajdon országában.” Tételesen felsorolja a fő problé-
mákat: a magyarság „Állami életét idegenek vezetik; ha vannak is véréből való nagy-
jai, azok csak maharadzsák; gazdaságilag kizsákmányolják; idegen civilizációk selejtje 
ellen nincs védelme; erkölcsében és testében nyomorodóban van” (…) „Vallásában 
nyomják; erkölcsében rontják” (…) „műveltség, hatalom, gazdaság mind ellene van”.
 Németh Zrínyire, Rákóczira hivatkozik: „Senki sem mondhatja, hogy a magyarság 
rest volt megváltania magát.” (...) „A tizennyolcadik század nyomása alól tüneményes 
gazdagsággal tör fel”, „mélységeiből is fölért (…) a fényre” Ironikus a részösszefogla-
lása: „Az újkori magyarnak az európai eszmékkel sokkal több szerencséje volt, mint az 
európai történelemmel.” A rendszer politikai berendezkedése: „Habsburg restauráció, 
császár nélkül”.
 Nyomatékosítja a középosztály jelentőségét, rámutat a parasztság szerepére. Bízik a 
népfőiskolákban: „ma az egész ország egy népfőiskola.” Felvázolja a „Kert-Magyaror-
szág” gondolatát, hangsúlyozza, hogy abban a társdalom minden csoportja megtalálja a 
helyét, ezért az írónak „oda kellett állnia e társadalmi folyamatok valamelyike mellé”.
 Jövőbe tekint: „Majd csak ha tisztább távlatunk lesz…”. Az író feladata a „tágabb 
láthatár” meglátása, a viták vállalása szemben „a gyűlölség, a bennszülött erkölcs torz 
kinövései”-vel. Hatásos rendszerkritikát, markáns társadalombírálatot gyakorol: „Az 
emberek nem meggyőzni és meggyőződni akarnak, hanem ítélni és szerepet játszani.”
 A szárszói beszédet ért legtöbb kritika a „harmadik utas” elképzelést és a „Shy-
lock-metaforát” támadta. Jogos kérdés: vajon mennyire és hogyan értette ezt a me-
taforát a konferencia hallgatósága? Hányan tudták és tudják, hogy itt Shakespeare A 
velencei kalmár című drámájának főszereplőjére történik utalás? Félreérthető óvatlan 
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fogalmazás például: a „súgó”, „kinevezett megváltó”, „bosszúszomjas”, „késköszörü-
lés” kifejezés is. Shylock Shakespeare Velencei kalmárjának zsidó uzsorása, aki keresz-
tény adósának szívét akarja kivágni.1

 Szárszón a „munkásnép” mellett is szólt, a felesleges vérontás elkerülésére figyelmez-
tetett. Az értelmiséget különösen veszélyeztetettnek tartotta az eljövendő társadalom-
ban. Igazságérzete diktálta kiállását. Pontokba szedve sorolta fel érveit. Látnoki módon 
fogalmazta meg egy-egy tételmondatát: „Ne ismerjék el, hogy az értelmiségi ember nem 
munkás”, „Ne ismerjék el azt sem, hogy az értelmiségi másodrendű munkásosztály”. 
„Elsősorban azokhoz a magyar emberekhez fordulok, akik az új magyar szellem hét 
évtizedes erőfeszítéseit ismerik, s az átalakulás vezérkarába is belekerülnek. (…)
1.  Hogy a szabadság, amelyet hoznak, valóban a magyarság felszabadulása legyen. 

Egy rendszer önmagában nem válthat meg egy népet; minden attól függ: kik, mi-
lyen módon, milyen ösztönökkel alkalmazzák. (…)

2.  A másik, amit számon kérünk: ne engedjék megnyomorítani azt a munkásnépet, 
amelynek az érdeke a szájukon van. (…)

3.  A legnagyobb gondjuk azonban arra legyen, hogy a nemzet keze fölöslegesen be ne 
véreződjék. Elég baj, hogy a közelmúltban erre nem mindig vigyáztak! (…)

 Remélem, hogy az Értelmiségi Társadalomról készülő könyvem még időben a ke-
zükbe kerül. Addig is hadd foglalom össze néhány önérzetadó szabályba, ami a szá-
munkra most a legfontosabb lehet:
1.  Ne ismerjék el, hogy az értelmiségi ember nem munkás. Tavaly épp itt Szárszón 

fejtettem ki, milyen kevéssé illik a középosztályi szó arra a sok ezer, tanultságból 
élő emberre, akire alkalmazzák. A középosztályhoz tartozni anyagi függetlenséget 
jelent, és beleszólást, legalább helyi szférában, a közügyekbe. (…) a legrosszabbul 
fizetett munkásréteg – a kis fizetésesek mellett – ma éppen az értelmiség.

2.  Ne ismerjék el azt sem, hogy az értelmiség másodrendű munkásosztály, amelyet 
az elsőrendű termelő osztályok alkalmazottul tartanak. Akármilyen abszurd ez a 
felfogás: mégis gyakran olvashatjuk. Alapot persze nehéz lenne alája teremteni. 
Mért termelőmunka a csomagoló munkásé, s mért nem az a tisztviselőnőé, aki 
a csomagot elkönyveli? Mért az a vasesztergályosé, s mért nem az a mérnöké, aki 
a szerszámot tervezi? Mért a kertészé, aki a gyümölcsöt termeli, s mért nem az a 
tanáré, aki a kertészt neveli?

 (…) Én pedig azt mondom: sosem volt ilyen szép értelmiségi embernek lenni, 
mint ma. Csak az értelmiségi hivatást ne felejtsék el. (...) ma az értelmiség a Noé 
bárkája. Benne ring mindaz a hagyomány, küzdés, emlék, amit az izgalomba jött em-
beriség tán hajlandó volna föláldozni. S benne menti magát a Jövő nagy utópiája is: 
az osztályok valódi összeölelkezése – egy megtisztult értelmiségi kultúrában.”
 1945 után Németh az oktatásügy nemzetnevelő jelentőségét hangsúlyozta: A tan-
ügy rendezése (1945). Hódmezővásárhelyen az „óraadók királyságát” teremtette meg, 
tanítva tanult, műveltségét megújító „tapasztalat- és álomátadást” végzett. A pedagó-
gus hite éltette: az ember többre tanítható meg és jobbá nevelhető.

1 V. ö.: Lengyel András: Németh László Shylock-metaforája: egy metafora értelme és eszmetörténeti szerepe. In: 
Utak és csapdák. Budapest: Tekintet, 1994. 193–223.
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1951-től 1956-ig saját műveket nem publikálhatott. Ekkor műfordítóként „gálya-
padból laboratóriumot” épített. Tucatnyi nyelven tájékozódott. Vértelen szellemi 
hódítást végzett: Anna Karenina, Ibsen Nóra stb. Tolsztojról a világirodalom egyik 
legszebb esszéjét – Thomas Mann Goethe és Tolsztojának méltó párját – írta Tolsztoj 
inasaként (1956). Az etikum és minőség jegyében legfőbb álma az Emelkedő nemzet 
(1956) volt, és egy olyan Magyar műhely (1957), amelyben „a nemzeti feladatok az 
egyetemes algebra szerint az egész világ használatára oldódnak meg”.
 A szocializmust a nyugati civilizáció „szabadságával, vállalkozó kedvével” akarta be-
oltani, saját arculatunkra formálni. Óriási műveltségű, különböző témájú, de egységes 
szemléletű, karakteres gondolatrendszerbe illeszkedő írásokat tartalmaz A kísérletező em-
ber (1964) és a Kiadatlan tanulmányok I–II. (1968). A Sajkódi esték (1974) esszékötet 
briliáns esszéje A „vallásos” nevelésről. Az ősit a modernnel egyesítő sajátos újító szinté-
zisként értelmezi a „bartóki modellt”: Bartók és a tizenkilencedik századi zene. Önmagá-
nak és műveinek termékeny kommentátorát mutatja önéletrajzi írásainak gyűjteménye: 
Homályból homályba I–II. (1977) Az Utolsó széttekintés (1980). Az Életmű szilánkokban. 
Évtizedes hányattatás után látott napvilágot a Sorskérdések (1989).

Regényei

Németh önmagát szubjektív, belső hangra figyelő, „lírai burokba” zárt, vallomásos 
szépírónak tartja. Boda Zoltán, Kurátor Zsófi, Kárász Nelli nem „eszménykép”, csu-
pán az önelemzésből fakadó önalakítás, az individuális léteszmény egy-egy fokozata. 
Emberideáljának inkarnációja az író és hőse közti epikai „distancia” alapján megy 
végbe. Az individuálist meghaladó kollektív életeszményt betöltő Égető Eszteren át 
az eszménnyé tisztuló Kertész Ágnesig követhető nyomon regényeiben az inkarnáció 
folyamata. A Németh László-i regényforma a dráma felé nyitott. Regénydrámái a lé-
lekábrázolás teljességigényével a szereplők sorsán át mutatják be az életet, a valóságot. 
Szubjektivizálta és intellektualizálta a magyar prózát. Művekkel bizonyította: „A mű-
vészet akkor is varázslat, ha az ember realista”. Szépírói ambícióihoz az apai „nagy búr 
család”, a „szilasi fundus” adta az antropológiát és szociológiát. 1925-ben, élete sors-
jegyével, a Horváthné meghal című művével megnyerte a Nyugat novellapályázatát.
 Tehetsége azonban nem a novellának, nem a kisprózának kedvezett, inkább a regé-
nyeknek és a drámának. Életművében a novella melléktermék maradt, nem vált igazi 
műfajává, bármennyire jelentős szerepet kapott is a pályakezdéskor. Analitikus elméje 
a személyiség gazdag feltárását, a mély lélekábrázolást kedvelte. Mindez a novellánál, 
elbeszélésnél nagyobb terjedelemben valósítható meg a lehetőség szerinti művészi tel-
jességgel. Igénye volt a tökéletes szerkezeti kimunkálás, a nagyobb kompozíció, a tel-
jes alakrajz, a tudat tág sokoldalú feltárása, az elvont, intellektuális tudat világ jelleg. 
A Mezőföldi novellák hősei később a regényekben és a társadalmi drámákban váltak 
Németh „embermitológiájának törzsalakjaivá”.
 Németh szerint a műfajok létét az igazolja, hogy mindegyik olyat tud adni, amire 
a többi képtelen: „A regény emberi lelkeket tud teremteni (...) a lélek minden redőjét 
ki tudja bontani”. De míg négyoldalnyi tanulmányban a gondolkodás leglényegesebb 
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mozzanatait lehet kimondani, négy oldal drámában „a poklok tárnáit” lehet bejárni, 
addig négy oldal regényben „csak egy keskeny sáv” készülhet el az élet végtelenbe 
hullámzó reliefjéből”. Ha a regény a drámához kezd hasonlítani, gyorsabban íródnak 
a párbeszédek, peregnek az események, akkor „beszövésük a mesébe, az időbe az, ami 
az írót kipróbálja”.
 Az Akasztófavirág egy jobb sorsra érdemes, de akasztófára jutott szereplő, a magyar 
falu és az 1919-es kommün sorstükre. A kisregény Németh szépírói pályáján az Emberi 
színjáték (1929) felé mutat, amely prousti inspirációkat is felhasználó, esszéisztikus tár-
sadalmi körképnek indul, végül egy-alakra redukálódik, előlegezve Németh nagy „tu-
dat-regényeit”. Főhősének kivonulása a társadalomból egyszerre lázadás és menekülés.
 Németh elbeszélői hangját, ábrázolási módszereit a Gyász (1935) című „tudat-re-
gény”-ben találja meg. Kurátor Zsófi élektrai típusú „kariatida”. A gyászmagatartás 
túlzása ember- és életellenessé, az erény túlhajtása vétekké válik. Az ószékely balladák 
komor atmoszféráját árasztó regényben hibátlan egységbe olvad a lélektani, a tár-
sadalmi és a mítoszi sík. A magyar prózafejlődésben Németh főképpen a lélektani 
irányultságú „tudatteremtéssel”, „lélekállapot-rajzzal” hoz eredendően újat.
 A Bűn (1936) „abortív dráma”, a társadalmi reformokkal rokonszenvező értelmi-
ség felelősségét tudatosítja. A szociális lelkiismeret, az elfelejtett, megtagadott igaz-
ság, emberi szolidaritás, méltóság, sorssal dacoló emberi nagyság, fojtogató lelkiis-
meret-furdalás regénye is. Az Utolsó kísérlet nagyszabású befejezetlen regényciklus. 
Átfogó képet ad a korszak szociális és kulturális viszonyairól, a főhős önépítésének 
útját ábrázolja. Németh László műhelyében a lírai szépségű mítoszregény fejlődési és 
nevelődési regénybe, végül pedig esszéregénybe nő át (Kocsik szeptemberben (1937), 
Alsóvárosi búcsú (1938), Szerdai fogadónap (1939), A másik mester (1941)).
 Létmodellt kereső, korszakkifejező igényű remekműve az Iszony (1947). Ez az eu-
rópai rangú „tudatregény” Kárász Nelli és Takaró Sanyi pokollá váló házasságának 
történetét beszéli el. Nelli „szörnyeteglétnek” érzi házasságát. Testi-lelki iszonyata mi-
att lesz férje gyilkosa. Sorsképlete, alkata a kozmikus lét „egy aspektusát”, értéktípusát 
példázza. Emberi méltóságát, tisztaságát, autonómiáját védi. Nem képes „a világgal 
elegyedni”: „kemény és ragyogó, mint feje fölött a csillagok”. Egyik tanulsága: „Az 
emberek viszonyát nem az szabja meg, hogy mit érnek, hanem hogy mit akarnak egy-
más életében.” Jellegzetes a regény „társadalmi csiszolata”, szociológiai alapozottságú 
korrajza, lélektanisága és a főalakok „mítoszi sugárzása”.
 „A mítosz a teljesség iskolája”: az eszme áttetsző változata, az „üstökös csóvája” az esz-
mék holdudvarán. Hősei plasztikusak, szoborszerűek. Németh szerint egy igazi szobor 
sem más, mint „egy tudat vonalakra, anatómiára lefordítva”. Az író analizáló géniusza, 
ábrázolásmódja magyar és európai hagyományokat újít. Narrációja is mintaadó jelen-
tőségű. Az Iszony világirodalmi rangú remekmű, az író értékválasztását igenlő és tagadó 
olvasókat egyaránt magas esztétikai élményben részesíti (Kulcsár Szabó Ernő).
 Az Égető Eszter zárásában a címadó hősnő az unokáját tartja a karján, már teljesen 
egyedül, a gyereket, akit az Iszony Kárász Nellije így nevez: „Egy darab rám bízott, sze-
gény emberiség.” Hódmezővásárhelyi élmények tárháza az 1949-es Égető Eszter (meg-
jelent 1956-ban). A regény színtere Csomorkány, a magyar vidékiség, elmaradottság 
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jogosan kritizált modellje, de felhangzik fölötte a „mozarti dallam”: a történelmi bi-
zalomfeleselő szólama is. Égető Eszter csodálatos közösségteremtő hősnő. „Akarat és 
belátás” harcában a belátás vezérli: „a maga körüli életfolton valami édenkertfélét próbál 
teremteni”. Édenalapító kísérleteit folyton szétdúlja a történelem vihara és a „férfiőrü-
let”, de mindig újrakezdi a körötte lévő szigetnyi világ humanizálását.
 Az Irgalom (1965) a szépíró eszmei testamentuma, „a fényre jutás káprázó keres-
gélésétől a fénytől megválás búcsúszaváig” fogja át az írói pályát. Hősnője, Kertész 
Ágnes a szembesülés erkölcsével tanulja meg a bűnbocsátó szeretet fontosságát: „az 
eszményítő csodálatnál mennyivel nagyobb, emberibb érzés az irgalom”. A szeretet és 
a bűnbocsánat között szoros kapcsolat van. Jézus is bűnbánatot és megtérést hirdetett, 
irgalmas szeretetet. Ágnes medika, az író „Medici-kápolnájának” legszebb „kariatidá-
ja”. Irgalomra szoruló nagy elfekvőnek látja az egész világot, melyben nagyon megfo-
gyatkozott az élni segítő legfőbb erő, a hit és kihűlőben van a szeretet.
 Domokos Mátyás tárta fel: az Irgalom őseredeti változatában végszóként a „sánta 
emberiség” helyett „sánta eszmék” szerepelt, amely az író rezignációját is kifejezte a 
szocializmus utópiája iránt. Az eredetinek tartott finálé pedig így hangzott: „Ágnes… 
úgy érezte, mintha nem is csak Halmi Ferit, de az egész elfekvőt, a nagy emberiséget 
húzta volna a mellére – az egész sánta emberiséget.” Azonban az állampárti cenzúra 
ezt a befejezést sem fogadta el. Németh azzal oldotta meg a problémát, hogy az inkri-
minált „sánta emberiség” metaforát folytatva, a mondatot kibővítette: „amelynek hi-
tet kell adni, hogy futni tud, s a lábára is vigyázni közben, hogy sántaságába bele ne 
gabalyodjék.”

Ember- és nőkép

Regényeinek és drámáinak nőalakjait a görög emberképből kiindulva is lehet jellemez-
ni. „Sok van, mi csodálatos, / De az embernél nincs semmi csodálatosabb” – „Πολλὰ 
τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει” (Szophoklész: Antigoné, 332–333). 
A deinosz/deina (δεινός/δεινὰ) többértelmű melléknév, fogalmi teljesség. A deinoszt 
számos fordító csodálatosnak értelmezi, pedig „szörnyű”-t is jelent. Ratkó József fordí-
tásában: „Sok szörnyű csodafajzat van, / s köztük az ember a legszörnyebb.” Németh 
hőstipológiája: a „hős”, a „szent” és a „szörnyeteg”.
 Illyés Gyula úgy látta, hogy Németh regényeinek hősnőibe egy-egy emberfeletti 
eszme száll le, költözik a halandóba és viszi valamilyen modern keresztfára. Hősnői 
azonban nemcsak eszmék hordozói. Éppen nő-voltuk miatt „bizonyos erkölcsi atti-
tűdök szemléltetésére” érezte őket alkalmasnak, a férfihősöket pedig eszmék képvise-
lőinek. Szerinte a nők „más dolgokat tudnak az életről, mint a férfiak. Szervesebben, 
aprólékosabban ismerik. A férfit jobban betöltik saját céljai, a nő, talán mert más 
szövését látja az életnek, finomabban is érzékeli a környező világot.”
 Németh nőalakjaiban valami „emberfelettit” akart megmutatni társadalmi és 
mitológiai szempontból is: „A férfi ennek az ember felettinek az áldozata, például 
az Iszonyban. A különbség a regények és drámák közt abból adódik, hogy a re-
gény apró vonásokból növeszt emberfeletti vonásokat, azért alkalmas hősének a nő. 
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A dráma tettet, cselekvést követel, társadalmi térre kivetített személyiséget, ezért 
igényli a férfihőst.”
 Tudatos szemlélet következménye, hogy Németh drámáiban a férfiak, a regények-
ben pedig a nők a fontosak. Az édenteremtő és fészekféltő asszonyokról írja: „Van a 
nagyságnak egy női dimenziója”, ebben tűnnek ki a nők, akik „a kicsinyességükben 
nagyok”. Németh László ismerte a nő, az anya ősi szimbólumait: a szír anya-istennő, 
Astarté, az egyiptomi Isis, a görög Démétér, az epheszoszi Artemisz, a latin Ceres ko-
rokon túlmutató sugallatait. Először regényben sikerült megvalósítania írói célkitűzé-
sét: „Embereket biológiai teljességükben fogni meg, egymáshoz való viszonyukban a 
kozmosz egy »aspektusát« éreztetni...”
 Németh dráma- és regényhőseinek párhuzamai a Berzsenyi-Prométheusz és Cso-
konai, „az északi görög” analógiáját idézik: „az őrültség és belátás párbaját”, a „férfias” 
és „nőies” típus, a pedagógiában a szókratészi- és pestalozzi-modellt, a regényeken 
belül Kurátor Zsófiával, Kárász Nellivel szemben Égető Eszter és Kertész Ágnes elvét. 
Az Egy lélektanóra vázlata a férfi és női természet ortegai ihletésű leírásán túl nemcsak 
az Égető Eszter tipológiájára, hanem az írói módszerre is fényt vet: „A nő közelebb áll 
a természethez, együtt hullámzik vele. Atmoszférateremtés, befolyás, sugalmazás az 
élete: a lélek növényszerű növekedése. A férfi: tett, absztrakcióra született. A nő sok-
oldalú, a férfi specialista. A nőhöz a természet, a férfihoz a szellem, a teremtés világa 
áll közel. A nő biológiailag, a férfi intellektusával kötődik a világhoz. Ha a férfiakat 
valami elragadja, a nőknek kell emlékeztetni őket a természet örök törvényeire.”
 Ezt a gondolatot Németh egy másik változatban így fogalmazza meg: „Csak a női 
jellem tud az élet mélyeiben gyémánttá préselődni. És az életnek vannak olyan maga-
sai, amelyekbe én csak női álruhában tudok felemelkedni.” A női létet „nem a szen-
vedély ködén”, hanem az „erkölcsiségen át közelítette” meg, „nem némbert, hanem 
hőst” látva benne. Rokonságérzésének, vonzalomtudatának alapja: a férfiheroizmus az 
„őrültséggel” tart kapcsolatot, a női hősiesség a „belátással”: a nők értéktudata „mé-
lyebbre nyúlt az élet mindennapi apróságaiba, és feltűnés nélkül nyúlt a férfiak által el 
nem érhető magasságokba”.
 Legfőbb nőalakjai fénycsóvás kariatidák a magyar társadalom lélektani, szocioló-
giai és mítoszi dimenziójában. Antigoné és Élektra a kötelesség hősnői: „ellentétek és 
ikercsillagok”: „Az emésztő kéj fölött hősi frigiditás.” „Emberiességében embertelen: 
kötelességtudatában már-már rút, s visszataszító nőietlensége mélyén fájdalmasan nő. 
Egy életet adott egy kötelességért...” Németh szerint: „Az emberben sok ember van: 
egész menny és egész pokol. Az én poklom mélyén Élektra ül.”
 A Negyven év című pályakép egyik fontos önértelmezése: „A legnagyobbat, nőalak-
jaimat azonban Szophoklésztől s tán Olümpia szobraitól kaptam: attól a férfiak fölé 
nőtt női nagyságot, (mely szép egységet kínált a bennem lévő férfiszenvedélynek s 
nőies érzékenységnek), ezektől a becsvágyat, hogy az emberi külsőhöz ragaszkodva 
isteni lényeget teremthessenek”.
 Az Iszony hősnője nem képes „a világgal elegyedni”. Pokollá váló „szörnyeteglét-
nek” érzett házasságtörténetét analitikusan (αναλυσω/analysó) értelmezi. Szabó Ár-
pád nyomán Vekerdi László fejti ki: az „analysis” eredeti jelentése a „visszafelé dolgo-
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zás, munka” csak akkor érthető, ha eltekintünk a szó mai jelentésétől: „Feloldás” ez is, 
de másféle, mint az „elemeire bontás”.
 Nelli alkata, sorsképlete a kozmikus lét „egy aspektusát”, értéktípusát példázza. A 
hősnő méltóságát, integritását, autonómiáját védi: „Olyasmit éreztem, hogy az is lehet 
szép: egyedül lenni a világban. Az ember tesz, és nem érti senki, föláldozza magát, 
és nem veszi észre senki, boldogtalan és közben olyan kemény és ragyogó, mint feje 
fölött a csillagok.”
 Nelli konklúziója: „A testem alkalmas volt mindarra, amire más asszonyé… A lel-
kem nem tudott elegyedni a világgal”. Egyénisége a görög mitológia „szűz istennője”, 
a független és érintetlen Artemisz (a rómaiaknál Diana) és Akteón (Akteión) történe-
tét idézi. Az Iszony az emberi értékkapcsolatok regénytragédiája. Egyedi a szociológiai 
korrajza, lélektanisága, „társadalmi csiszolata”, a főalakok „mítoszi sugárzása”. Hősnő-
jének sorsában a felismert katarzis az embertől az emberiségig ível.
 Németh célja: „… egy múltjára szorult népnek a múltját kell visszapörölnöm.” Szá-
mára a görögség is „pajtáshagyomány” „A mítosz a teljesség iskolája”: az eszme áttetsző 
változata, az „üstökös csóvája” az eszmék holdudvarán. (Kerényi Károly a görögségen át 
nézte a magyarságot, Németh a magyarságon át látta, kereste, fürkészte a görögséget.)
 A „Mivel több egy isten egy alaknál?” kérdésre Németh válasza: „Amiben egy üs-
tökös egy csillagnál: csóvája van a mindenségben…” A „mítoszi csóva” jelzi, kiemeli 
„a férfiak fölé nőtt női nagyságot” A négy Németh-nőregényben a nők a minőségesz-
mény képviselői, ellentétben a férfialakokkal.
 A nőket „bizonyos erkölcsi attitűdök szemléltetésére” alkalmasabbnak tartotta a 
férfiaknál: „a dráma férfi-felem, közösségi indulataim műfaja volt; a regény inkább 
női felemé, azaz az apró részleteké s az azokon átsegítő kozmikus távlatoké” „Élektra, 
Antigoné… egymást követő lelkiállapotaim: lelkem tartalmát csodálatosan fedő szim-
bólumok.”2

 Égető Eszter pannon Démétér típus. A Földanya a földművelés, a termékenység 
istennője. Általa hoz termést a növény, érlelődik a gyümölcs, a kalász, ő tanította meg 
az embereknek a földművelés művészetét. Csomorkány: a magyar vidékiség, elma-
radottság modellje, azonban fölötte az egyetemesség „mozarti dallama” zeng. Eszter 
közösségteremtő, „egyszerű, harmonikus, mai szent”. „Akarat és belátás” harcában a 
belátás vezérli: „a maga körüli életfolton valami édenkertfélét próbál teremteni”.
 A történelem vihara és a férfiőrület szétdúlja édenalapító kísérleteit, de Eszter 
mindig újrakezdi a rá bízott, szigetnyi világ humanizálását. „Ami Eszterben érték, 
Nelliben is ott szunnyadt…” Életköre tágabb, gazdagabb, mint Nellié, több színt, 
élményt, tanulságot szívhat magába. Ezért válhat közösségi lénnyé: ő már nem tépi 
szét Akteonját, inkább próbálja megérteni…”3

 Németh etikumra épített eszmekatedrálisa, testamentuma az Irgalom (1965): „a 
fényre jutás káprázó keresgélésétől a fénytől megválás búcsúszaváig” fogja át az írói 
pályát. Hősnője, a szembesülés erkölcsével tanulja meg: „az eszményítő csodálatnál 
mennyivel nagyobb, emberibb érzés az irgalom”. Ágnes medika, világfájdalmas pa-

2 Németh László: Levél Kerényi Károlyhoz. In: Kiadatlan tanulmányok I., 1968, 360.
3 Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. Budapest, 1979. 257.
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naszkodás helyett az irgalom testi-lelki cselekedeteit gyakorolja. Nemcsak állást, posz-
tot, hivatalt tölt be, hanem missziót teljesít. Ágnes nőideál, autonóm személyiség, 
eljut a közösségért való tevékeny és felelős élet cselekvő igenléséig.
 A Németh-drámákban is találunk a regények kariatidáival rokon hősnőket: a Bod-
nárné és az Erzsébet-nap is kapcsolódik Szophoklész Antigonéjához. A „Gyűlölni nem, 
csak szeretni születtem én” alapelvet képviseli az Apafi Mihály fejedelem feleségéről szó-
ló Bethlen Kata: az „erdélyi Antigoné”. Gróti Ágnes, a Mathiász-panzió hősnője, etikum-
ra emelt minőségeszményt. Szigete már olyan Noé-bárka, melynek nincsen Ararátja.

Drámái

Sőtér István jól fogalmazott: „Németh Lászlónak a gondolat, az eszme elsősorban 
drámát jelent. Nézetei, meggyőződései (hitei és tévedései): önemésztő, önmarcangoló 
drámákból születnek meg. Eszméinek, elméleteinek láncolata egyetlen összefüggő, 
nagy drámai folyamatot rajzol elénk.” Drámái között történelmi és társadalmi para-
bolákat egyaránt találunk. Nemcsak Shakespeare, de minden drámaíró szeme előtt a 
színpad lebegett, amikor alkotott. Németh sem „papírszínháznak” dolgozott.
 Az életmű baloldali mellékhajóját Németh drámái alkotják. Az epikusabb szövega-
lakítású magyar drámát görög és francia inspirációkkal, az ibseni és csehovi dramatur-
gia számos vívmányával gazdagította, mély gondolatisággal újította meg. A Bodnárné 
(1931) és az Erzsébet-nap (1940–1946) szorosan kapcsolódik a Gyász világához. A 
Villámfénynél (1936) a Bűn drámai ikerpárja. Németh hőstipológiája a drámában is a 
„hős”, „szent” és „szörnyeteg” hármasságát mutatja.
 Az igazságszeretet által felidézett tragikum drámaváltozata a VII. Gergely (1938). 
„Sorskörökbe tipró” főalakja „egy démon természetével” tört szent dolgokra, hogy 
megőrizze a hit tisztaságát, az egyház egységét és közösségét megtartó eszme tiszta-
ságát, abban a szellemben, ahogyan azt már a Codex Theodosianus is rögzíti. Szavait 
Németh saját sírfeliratának szánta: „Szerettem az igazságot, gyűlöltem a hazugságot”. 
A Bethlen Kata (1939) az „erdélyi Antigoné” sorsának történelmi példázata: „...ha 
kövenként szedik szét a régi Erdélyt, én az utolsó szegletkövön akarok gubbasztani és 
fohászkodni.” (Vö.: „ha szintén minden ízecskék bennem nyelvek volnának is, mégis 
(…) eléggé dicsérni nem tudnálak”. (Bethlen Kata: Imádságai.) A „sziget-család-nagy-
család” eszményeinek foglalata a Mathiász-panzió (1940–1945). Hősnője, Gróti Ág-
nes etikumra emelt minőségeszményt képvisel. Szigete már „olyan Noé-bárka, mely-
nek nem lesz Ararátja” (Grezsa Ferenc).
 1945 után Németh érdeklődése a történelem „a kor mitológiája” felé fordul. A ma-
gyar küldetéstudat tragikumát jeleníti meg a Széchenyi (1946). A dráma emberképén 
átragyog a szakralitás: „Minden fej Isten kápolnája. De a Széchenyié székesegyház.” 
Döbling sorsmetafora: „menny és pokol”, egyben „csodálatos nemzeti szentély”. Szé-
chenyi végső, nemzetébresztő tette: a „szent csontok lerakása”. Önfeláldozása tilta-
kozás a zsarnoki „üdvözítéssel” szemben. Halálával is népe életjussát, hitét, jogát és 
öntudatát erősíti.
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 A Galilei (1953) befejezésének két verziója ismeretes, a két verzió együttesen képezi 
az író mondandójának lényegét. A dráma hőse egyetemes célt szolgál, kikényszerített 
esküjét megtagadja: „nem az életéért áldozza fel becsületét, hanem a tudományért, 
az emberekért.” A közmegvetéssel sújtott, bűnbaknak kikiáltott Görgey jelentőségét 
tudatosítja Az áruló (1954).
 A Két Bolyai (1961) a magyar tudomány erdélyi héroszainak és tragikus küzdel-
müknek állít emléket. A „történelem eszközeit”, az erőszakmentességet és fanatiz-
must kutatja a Gandhi halála (1962). A Csapda (1966) Bulgakov és Iwaszkiewicz 
Puskin-drámájának magyar párja. Puskin élete „kozák-tánc gúzsba kötve”. Korjellem-
ző, ahogyan a cári önkény Puskin arcvonásaiban cenzorként, tetszése szerint válogat. 
A Négy próféta ötödik szereplője Deuterojazia, „a zsidó közösségen túllátó tapasztalat 
tanított meg népe javára világméretekben gondolkozni, s missziót találni.”
 Grezsa Ferenc szerint Németh László „Életműve a drámától kölcsönzi szemléleti 
alaprajzát. A Németh László-i gondolkodás és ábrázolás egyaránt drámai jellegű. A 
tanulmányban az író mindig utópiát és realitást ütköztet, szembeállítón idéz meg le-
hetőséget és valóságot. A regény a dráma folytonossága: ami a színművekben egyetlen 
lobbanás, itt hosszan tartó izzás. A drámaiság alakítón van jelen az alkotói módszer-
ben is: mint késleltetett genezis, a »keltető állapot széthullása.« Németh szereti az ih-
let szakaszosságát, hogy témáit élet és gondolkodás ellentett pontjain értelmezhesse.” 
Tragikus élet- és sorsérzése, „igazságot kereső, önemésztő szenvedélye”.
 A gondolkodó Németh László próféciája: „Az ember az Ószövetségben ismert rá 
magára s világára, s az Újszövetségben az orvosságra és megváltásra. (…) Az a civili-
záció, mely a kereszténységet megnemesítette, a természettudományokat földajkálta, 
most csap végig egy világon...” Az esszéíró végső konklúziója: Magyarországnak annyi 
helye lesz Európában, amennyit a minőséggel ki tud szorítani magának. A minőség 
forradalmára van szükség és a különféle kisebb-nagyobb rendszereknek is ehhez a 
követelményhez kell igazodniuk.4

A „templom-építő”

Németh László legfőbb példaképei az istenadta tehetség géniuszai, az erkölcs hősei: 
Széchenyi, Tolsztoj, Gandhi, Albert Schweitzer. Monumentális vállalkozásaiban, halá-
láig etikai és közösségi megfontolások motiválták. Végakarata szerint a bibliai gondo-
latot képviselő VII. Gergely szavait saját sírfeliratának szánta: „Szerettem az igazságot, 
gyűlöltem a méltatlanságot, ezért halok meg száműzetésben.” Attól félt, hogy utókora 
kiiktatja magából szellemi örökségét, amint Széchenyi utókora rendre megvalósította 
Széchenyi terveit és kiirtotta magából a szellemiségét.
 Némethet „A szétszóródás előtt” költőjéhez hasonlóan a magyarság iránti szeretet 
és a valós helyzetelemzés igénye egyszerre jellemezte: „még a Templomot sem épí-
tettük föl.” Ebben a kérdésben Kányádi Sándor szelíden vitatkozik Adyval. Szerinte 
líránkban felépült, és újulva folyvást épül, költészetünk virtuális temploma.

4 Németh László: Az Ószövetség olvasása közben. 1954.
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 Janus Pannonius latin kápolnát emelt. Balassi reneszánsz életvággyal – az elérhe-
tetlen tökéletességet keresve – végvárak köveiből építette ezt a virtuális templomot, 
rakta le alapjait. Zrínyi a nemzeti helytállás és megváltás esélyét örökítette meg festői 
képekben, monumentális védfalakkal erősítette meg nemzetünk virtuális templomát. 
Berzsenyi mélyzengésű orgonát teremtett, Kölcsey és Vörösmarty szószéket emelt, 
melyről a haza és haladás igéit, az emelkedő nemzet reményét hirdették maradandó 
szépséggel. Petőfi szélesre tárta a templom kapuit, hogy oda bárki mezítláb is belép-
hessen. Arany János a főhajó és a kereszthajó fölé kupolát épített poézisre csodálatosan 
alkalmas nyelvünkből. Ady, Babits, Kosztolányi, József Attila, Szabó Lőrinc, Radnóti, 
Pilinszky, Weöres, Nagy László és sok-sok költőtársa folytatja a templomépítést.

„…megérdemeltük-e?”

Jelenünkből fájdalmasan hiányzik a Németh László-i erkölcsi kvalitásérzék, a létfon-
tosságú „megismerés: megértés, a megértés: szeretet” másokat érteni akaró és tisztelő 
szellemiség. A létrend gyémánttengelyét képező etikum és az etikumra épített minő-
ségeszme őnála valóban meghatározó jelentőségű.
 Németh 1969-ben megfogalmazta: „Arra, hogy kivel mint bántak, mennyire is-
merték félre, van objektív mérték: az, amit ez életen át összeírtak róla. Én sosem kí-
vántam más emlékművet, mint ezt: a rólam írtak összegyűjtését, kiadását. Nem azért, 
hogy támadóimat pellengérre állítsam; mentségül inkább, hogy művemet milyen kö-
zegellenállással szemben kellett a világba nyomnom.”
 Szellemi testamentumában döntő jelentőségű a Minőség fogalma, amelyen „azt a 
fényt, a megértés mélységével párosult könnyűséget és ruganyosságot” értette, amely 
„a görögöket a régi keleti civilizációk népei fölé emelte, s amely a nyugati civilizáció 
ormain is ott ragyog.” A Minőség igényét akarta összekapcsolni az igazságos elosztás 
követelményével, s főképpen az értelmiségen át népünk közkincsévé tenni.

Üdvösség vagy halál

Életművében kulcsfogalom az üdvösség: „Üdvösséged van, akkor is, ha azt, amit hit-
nek hívnak elvesztetted.” „Az üdvösségharc nem kerülhető meg: egy az életeddel.” „Az 
üdvösségharcban egymást segítők: a gyülekezet. Minden jó emberi közösségnek gyü-
lekezetté kell válnia”. „…egész művem ennek a filozófiának a születéstörténete, kifej-
tése, illusztrációja.” Hegedűs Lóránt Németh Lászlót az „üdvösségügy lángelméjének” 
nevezte. Sándor Iván Németh László üdvtana címen esszékötetet publikált. Schmitt 
Hedvig az író betegsége alatti megtéréséről bizonyságtételt tett közzé. Monostori Imre 
Egyszer csak bennem lakott az Úr címen Németh üdvösségharcáról, Görömbei András 
pedig az író kereszténységéről értekezett. Az apja orvosi hivatását és hitét is folytató 
Németh Csilla megerősíti: Németh László kereste és megtalálta, akit keresett.
 Illyés Gyula Üdvösség vagy halál című versének intelme napjainkban különösen 
időszerű: „Vagy fölépítjük mi is azt a Templomot, / vagy népét Hadúr is szétszórja, / 
s a kárhozókra kőre kő / a büntető / idő botja kopog.”
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Németh László-életművázlat

 Némethet megalomániásnak, üldözésmániásnak mondták, pedig már 1949-től 
tisztelő informátort küldtek a nyakára. Vele szemben mindmáig sok méltánytalanság 
történt. Igaz, Budapesten és szerte az országban szobrot, emléktáblát kapott, de ő 
„Nem szoborra: visszhangra vágyott, az írói gondjába emeltek válaszjeleire.” (Sütő 
András, 1975.)
 Németh a pedagógus hitét képviselte: az ember többre tanítható és jobbá nevel-
hető. A művészetet szent dolognak tekintette. Oktatás- és ifjúságpárti társadalom-
ról álmodott. Azt vallotta, a tanítás-tanulás csodái mindig csendben, az iskolában és 
könyvtárban történnek. Klebelsberg óta a társadalmi hierarchiában mindig az egész-
ségügy volt legalul, alatta már csak az oktatásügy található. Kert-Magyarország helyett 
Panel-Magyarországot építettünk.
 Örökségének fontosságát és mindenkori időszerűségét, Fodor Andrással szólva: „a 
közös ügy szavát” ma sem ismerjük fel. A Homloka égöve alatt költőjének kardinális 
kérdése ma különösen időszerű: „S most újra nézem, / nézem csak a képét. / Homlo-
ka égövét. Alatta / elfértünk volna mennyien! / S kérdem veletek együtt: / amíg élt, / 
megérdemeltük-e?”
 Nagy Gáspár Éjszakáimban lámpafény című, Németh László halhatatlan szellemé-
nek ajánlott költeményében (először a Tiszatáj 2001. áprilisi számában jelent meg) 
tudatosítja a gyötrelmes „Németh László-éjszakák” eszmeteremtő csodáit, „Ahogy a 
mélység kútjai buzogtak (…) És micsoda mondatokból / olvadt ki a magyar Géniusz” 
élményét.
 A Széchenyi emlékezete író Arany Jánoshoz hasonlóan, számba veszi, a poézis fé-
nyébe emeli példaképeit és műveit: „De profundis szólva szót / virrasztott velem / a 
földim-Berzsenyi, / meg az erdélyi sziget / árva Bethlenjei. // És időben aztán egyre 
közelebb / Széchenyi, Kemény és Katona, / de legelöl: Ady és Móricz maga, / kiben 
még csodált kortársat talált a parola.” Végül József tudatosítja jóvátehetetlenül mu-
lasztásos vétkeinket: „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.”




