KIRÁLY ISTVÁN

Németh László gondolatvilága*
I. rész

AZ ELLENTMONDÁSOK ÍRÓJA
Az életműkiadás eddigi köteteiből kimaradt, a még meg nem jelent
Sorskérdésekben sem szereplő Németh László-írásokat gyűjtötte össze ebbe a
kötetbe Grezsa Ferenc tudósi szorgalma. Épp vegyes jellegénél fogva legtöményebben mutatja ez a kötet Németh László enciklopédizmusát, érdeklődése
sokirányúságát. De legtöményebben mutatja világképének problematikusságát
— ellentmondásosságát — is. Hiszen nemcsak azért nem jelentek meg ezek
az írások eddig a sorozatban, mert sok köztük a „melléktermék", az alkalomtól megkívánt, egy nagy író esetében mégis mindig számon tartandó esetleges
írás — karcolat, interjú, kis cikk stb. Számos esetben közrejátszott a meg nem
jelentetésben az írásokban rejlő eszmei probléma.
Az 1945 előtti cikkekben ott kísértenek például a legtöbb ellentmondást
s vitát kiváltó Németh László-művel, a Kisebbségbennel
rokon gondolatok:
fellelhető bennük a társadalmi kérdések helyenkénti elrasszizálása. Az imperializmus faji-etnikai jelszavakkal történő nyomására nem egy esetben hasonló típusú ellennyomás felelt, s bekerült írásaiba ez az eszmekör. S ott kísért ezekben a cikkekben, tanulmányokban a sajátos, magyar harmadik út
illúziója is, s mi együtt járt vele: az idegenkedés a marxizmustól s a szocializmus és a munkásmozgalom adott formáitól, így nem utolsósorban a kommunista párttól s a Szovjetuniótól. S jelen van bennük a sajátos, pusztán erkölcsi megújulásra korlátozódni vágyó Németh László-i romantikus antikapitalizmus, a kultúrkritika irracionalizmusa. A 45 utáni írások közt pedig ott
vannak az 1956-os ellenforradalom napjaiban keletkezett cikkek, melyek az
események ellentmondásos jellegét a kor sajtójában egyedülálló tisztánlátással
és bátorsággal érzékelve is, mégis elsődlegesen nem a visszarántó ellenforradalmi, de az előrevivő forradalmi jelleget érezték meghatározónak az eseményekben.
Mi teszi szükségessé mégis — a felsorolt vitakérdések ellenére is — ezeknek az írásoknak a megjelentetését? Mindenekelőtt a nemzet egyik klasszikus
írójának kijáró tisztelet. Esszék, tanulmányok adják a kötet nagyobb részét,
s Németh a maga reprezentatív műfajának tekintette ezt. „Az esszé volt az
én legfontosabb műfajom — vallotta magáról —, amelyben nemcsak a legtöbbet, de a legfontosabbat is adtam." „Küldetését" érezte letéve ebben. Ügy
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vélekedett: eltorzítja írói arcát ezek meg nem jelentetése. S köteles számba
venni az életművet gondozó kiadáspolitika ezt az írói önszemléletet, még
akkor is, ha nem ért egyet vele. A kritikai viszony a múlthoz eszmei kritikát,
s nem cenzúrát kell hogy jelentsen.
Az eszmei vita viszont elkerülhetetlen. A nagyság ez által nem lesz soha
kisebb. Jelképes az, hogy a modern szobrászat (Varga Imre művészforradalmát
nem utolsósorban ez érteti meg) a talpazatról leszállítva ábrázolja ma a hősöket. Jelzi mintegy ezzel, hogy nem gáncstalanok ők, de közöttünk élő, valós
emberek. Hozzájuk tartoznak a tévedések is. őket sem kíméli „a történelem
csele". Nem csalhatatlanság, hanem tiszta szándék jellemzi őket; s az, minek
ez tükre: a lélek nagysága, emelkedettsége. Ez minősíti az igaz irodalmat; a
nemesebbre törés, a szándékok fénye. Az olvasónak azt kell elsősorban megéreznie. Azt, még akkor is, ha a történelem nem igazolta a művekben kifejtett
elképzeléseket. Még ilyenkor is átüt a tévedéseken a lélek ereje. Minden ellentmondásosság ellenére is vagy éppen azok révén érezhetővé lesz minden
értékes mű legfőbb sajátsága: a nyugtalan keresés, az igazság szerelme.
Mert nemcsak a tévedezésnek: a keresésnek is lehet ellentmondásossága.
S a Némethé ilyen volt. Nem buktató, negatív, de pozitív jellegű, előremutató;
keresést tükröző. Már egymagában az életmű iránya tanúskodik erről. Az,
hogy a hosszmetszetet — a fejlődést — nézve a lényegi folytonosság mellett
adott nála mindig a törés is: az állandó törekvés az önkorrekcióra. Továbbgondolta, újragondolta a gondolatait. Főleg így volt ez az 1945-ös nagy történelmi változás után. Hisz nagyon jól tudta, hogy ez a dátum „sormetszet lesz
nemcsak a mai, de a száz év múlva írandó tankönyvekben is". „Megújította,
alkotó módon átkristályosította" egész műveltségét. S nemcsak azt, de a világképét is. „Tőlem két éve kérnek egy nyilatkozatot — írta 1947-ben a tanítványainak —, mely vonalat húz múltam alá. Becsületes író, csábításra és fenyegetésre, ilyen nyilakozatot nem adhat, De ha belém látnának, úgy mint
maguk, hogy mennyire levedlett rólam nem az a néhány gondolat, de az egész
élet, amelynek húsz éven keresztül rabja voltam, nem a múltammal, de a
jövőmmel alkudnának." Szembefordult saját korai irracionalizmusával.
Aki nemrég még azt vallotta: „a természet valóságos Ding an sich, szabályok ráolvashatok, de lényege kifürkészhetetlen", — ekkor már a tudományos
gondolkodás alapszabályát tette magáévá: „a világ megismerhető és javunkra
kiaknázható". Belépett világképébe, mint gondolatainak alapvető meghatározója, az európai szellem nappali vonulata: a felvilágosult, humanista örökség.
Ott élt benne annak a tudata, hogy „a valóság a gazda". Mintegy önmaga korábbi énjével vitázva „levegőben lógónak" nyilvánított már ekkor minden
olyan erkölcsi forradalmat, emberi önépítést, mely számon kívül hagyta, hogy
az esszencia megelőzi az egzisztenciát, és semmibe vette a külső valóságot,
„a lét minden mozzanatát meghatározó biológiai-szociológiai kötöttségeket".
„A valóságérzék fokozottabb éberségével" kívánt közeledni ekkor már az élet
dolgaihoz. Az egzisztenciális iszonyat tervezett művéből az emberi autonómia
regényévé alakult át ilyképp az Iszony. Felerősödött, mi addig is ott rejlett,
mint uralkodó tendencia, a gondolatok kereső-kutató vibrálása mögött: az
élet- és emberszeretet. A humanista elkötelezettség. Ha akadtak is vitatható
nézetek olykor még az írásaiban, a lényeget nézve: lezárultak a tévútra vivő,
buktató tendenciák. Egyértelműen a jövő felé mutató lett az életmű.
A Németh-kutatás egyik gyengesége, hogy írói működésének ez a kései,
1945 utáni szakasza a korábbihoz képest viszonylagosan háttérbe szorul, holott
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ez a szocialista Magyarország egyik legfontosabb, hatni köteles, szellemi öröksége, s jobban felmérhető efelől szemlélve a korábbi művek üzenete is.
Mert nemcsak a fejlődést — a hosszmetszetet — nézve figyelhető meg
pozitív irányú, előremutató, kereső jellegű ellentmondásosság Németh pályáján, de ez az életmű legfőbb vonása már 1945 előtt — keresztmetszetben —
szinkron szemlélve is. Nem véletlenül nevezte „dialektikus magyarnak" egyhelyütt Gulyás Pál, „a dialektikus észjárás menete: a gyors általánosítások s
aztán a gyors ellenlökések hullámzása" érződött folyvást írásaiban. Stílusának
fő jellegzetessége — egyfelől a kettőspontokat, a dinamikus, hökkentő igéket
s az ellenpontozást kedvelő drámaiság, másfelől pedig indázó, összetett, a beékelő igeneves szerkezetek poiipkarjaival mindent átölelni vágyó mondatformálás — éppúgy tanúskodott erről, mint drámáinak, regényeinek minden
egyes hős igazságát megérteni vágyó, polifon jellege. Örök polémiában állott
önmagával, helytálló s vitatható nézetek keveredtek egybe gondolatai közt.
összetettség, ellentmondásosság jellemezte őket. Éppen ezért nem mondhat
le az utókor még a problematikus megállapításokat tartalmazó műveiről sem.
Értékeket is vesztene vele. Nem hallgathatja el a szükséges kritikát: a megjelentetést azonban vállalni kötelesség.
Ezt kívánja a korábbi paternalisztikus-nevelői beállítottságútól eltérő, mai
— dialóguselven alapuló kiadáspolitika is. A felnőtt, nagykorú, gondolkodó
olvasót tartja ez szem előtt. Arra bízza, hogy a történelmileg megcáfolttól,
meghaladottól elválassza a műbe átfénylő helyes nézeteket, hogy ne önmagában, elszigetelten nézze a Németh-írásokat, de az életmű fősodrát — az igazságait — vegye elsősorban számba. S az ellentmondásokat tudva, látva is,
azokat elsősorban innen szemlélje s innen magyarázza. Az irodalmi befogadás
törvényeit taglalva maga Németh László kívánta ezt így. Azokról az írókról
szólva, akik (s itt nem utolsósorban önmagára gondolt) „kritikus időkben
követtek el hibát", megjegyezte egyik kései cikkében: „Persze ebben az esetben is helyesebb volna a hibákat az érdemen át nézni, azzal menteni, esetleg
abból magyarázni". Erre kíván kísérletet tenni — nem fejlődésrajzot adva, de
az életmű egészét egységben látva — ez a tanulmány. Fel kívánja mutatni —
a különféle torzításokkal szemben — a Németh László-i gondolatrendszer
belső szerkezetét, a valós, tényleges összefüggéseket.
AZ ÉLETMŰ ALAPVONÁSA: KÖZÖSSÉGI ELV—SZEMÉLYISÉGELV
ELLENTMONDÁSA
(Antiimperialista
népiség) Irodalomtörténet-írásunk egyértelműen kimutatta már, hogy egyike volt Németh azoknak a nagy alkotóknak, akik a huszadik század megoldásra váró, lényegi problémáin gondolkodtak el. Az imperializmus korának élménye volt jelen meghatározón a gondolatai közt. Az
egyénisége formálódásának alapirányát meghatározó olvasmány — Ady utolsó,
1918-as verseskötetének, A halottak élén-nék, s ott is kiváltképp a magyarságverseknek mélyen belékapó, erjesztő hatása — öntudatlanul is vitte efelé.
S vitte ebbe az irányba, mint társadalmi élmény, az 1920-as trianoni békében
történt magyar megalázás. Ahogy egyik korai — 1928-a% — cikkében írta:
„A magyarságot az ököljog halálra ítélte, s csak a lelkiismeretére ébredt
Európa mentheti meg. Ezt a lelkiismeretet kell magunkban is feltámasztanunk. Az integer Magyarországnál van egy sokkal szentebb jelszó: az integer
magyarság. S ennek egy ellensége van: az imperializmus." A „nagyszerű,
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emelkedett hazafinak", Gandhinak a példáját idézte, az ő „szabadságharcát".
Az Ady-hatás mellett nem utolsósorban a tőle kapott antiimperialista élmény
jegyében formálódott gondolatvilága.
Fel tudta mérni így a huszadik századi emberi fejlődés egyik lényegi
vonását: globalizmusát. Tudta, hogy a világ előtagú összetételek — a globális
problémák — korába érkezett a világ. Planétává tágult. A földgolyó egészét
világcivilizációvá abroncsozta egybe az ipari fejlődés. „1918 óta a világállam
megalkotása az idő témája" — írta. „Nincs többé nemzeti sors; az egész emberiség egy nemzet, sorsa együtt dől el." De ugyanakkor „a történelem alatti
elhagyatottságban" élő emberek s nemzetek, a kitagadottak, a sikertelenek —
a peremvidékek s a pereméletek — felől szemlélte ezt az új fejlődést. Ha nem
is osztálykategóriákban, de — azokkal sokban egybecsengőn — etikaiakban:
erősek és gyengék, uralkodók és kiszolgáltatottak, hatalmon lévők és megalázottak, irányítók és irányítottak ellentétpárján át vizsgálta a kort. S ezzel egy
nagy hatású, huszadik századi szellemi áramlat egyik kiemelkedő, világszintre
ért reprezentánsa volt: az antiimperialista népiségé.
A teljes világban, s nem pusztán annak egy kisebb részében: az úgynevezett „fejlett országokban" gondolkodó történetírás mind határozottabban látja
már egy ilyen — elsődlegesen nem tényleges, tárgyi, hatástörténeti összefüggésen, hanem inkább csak puszta" egybecsengésen, analógián alapuló — huszadik századi eszmei áramlat feltételezésének a szükségességét. Igaz: sok ebben
a kutatásban egyelőre még a bizonytalanság. Tükröződik ez már egymagában
a névadásban is. Korábban elsősorban az orosz narodnyicsesztvóra figyelve
narodnyikizmusként,
ma pedig részben az egyesült államokbeli századvégi
populism, illetve a latin-amerikai populismok nyomán általában populizmusként — azaz: magyar műszóval népisééként — tárgyalja a kutatók nagy része
ezt az irányzatot. Ezzel a megnevezéssel azonban gyakran a legkülönfélébb,
egymással nemegyszer ellentétes törekvéseket mossák együvé. Még a kérdés
olyan szakértőinél is előfordul ez, mint például Di Telia vagy Gino Germani:
minden a beidegzett, régi életforma és a hódító új közti aszinkron s az innen
eredő elégedetlenség (lett légyen az paraszti vagy földesúri, antikapitalista
vágy prekapitalista) egyaránt populizmusként jelölődik náluk. Vagy ami még
gyakoribb — elég utalni Margaret Canovan, José Nun, Edward Ghils, William
Riker stb. álláspontjára — éppúgy populizmusként könyvelődik el a fejlődésből kiesett, az imperialista zsákmányszerzés áldozataiként élő népek tiltakozása, mint (példa rá az olasz vagy a német fasizmus) az imperializmusukban
megkésett, agresszív hatalmak hódító szándékú megszállottsága. Nem utolsósorban ily egybemosások következtében pejoratív csengésűvé is vált — főleg
a liberális tudományosságban — a populizmus terminus technicus.
S jogos is volt némileg ez a negatív ítélet. Nagyon gyakran átjátszanak
ugyanis egymásba az azonos jellegű, népies frazeológia következtében tartalmilag nézve ellenkező előjelű eszmei-politikai törekvések. Mint egy argentin
marxista, Laclau rámutatott erre: nemcsak Mao és Thálmann, de Csang Kajsek és Hitler is használta a jellegzetes populista terminológiát. Kelet-Európában paraszti-demokratikus és nacionalista-fasiszta mozgalmak egyaránt születtek ennek jegyében. A garibaldizmus s mazzinizmus tradícióját Togliatti s
Mussolini egyaránt beforrasztotta ideológiájába. S tovább lehetne sorolni az
ily egybeeséseket. De épp ezek miatt szükséges — ahogy ezt például az 1978as torontói vitán C. B. Macpherson hangsúlyozta — igazi és hamis populizmus
közt a határozott, következetes különbségtevés. Az igazi az elnyomott népréte33

gek érzéseit fogalmazza meg, a hamis pedig épp ellenkezőleg, eszköz csupán
egy uralkodó csoport kezében ahhoz, hogy hatalmát megtartsa vagy megszilárdítsa. Laclau találó szavával: „neutralizáció" pusztán a célja. A különbségtételt konkretizálandó véltem szükségesnek a Macpherson-féle „igazi populizmus" megjelölésére az antiimperialista populizmus, illetve — a populizmushoz
hozzátapadt negatív árnyalatot kerülni akarva — magyar műszóval: az antiimperialista népiség, avagy (jelezve a nemzeti érzés központi szerepét) az
antiimperialista patriotizmus műszó használatát.
Pontosabb ez a megnevezés tudományosan. Érzékelteti egyrészt már egymagában is, hogy az imperializmus korától hozott kérdésekre kívánnak felelni
az ilyen típusú eszmei-politikai törekvések. Mégpedig nem a népies frázisokkal élő uralkodó osztályok, de a fejlődésben elmaradt, a modernizáció problémáival küszködő, szegény, elesett, szélekre szorult rétegek, országok — az
imperializmus áldozatai — nevében.
Szükséges az antiimperialista népiség vagy patriotizmus megjelölés másrészt azért is, mert érzékelteti, hogy szociális tartalmát nézve nem egy konkrét, meghatározott osztály törekvése áll az ily tendenciák mögött, hanem a
népé. Nem pusztán paraszti eszmekör, illetve mozgalom ez. Igaz: (mint
Ionescu tartalmas könyve tanúskodik róla) Kelet-Európában erősen paraszti
jelleget vett fel. „Peasantizmus" kísértett az ideológiájában, politikai mozgalommá válva pedig a Sztambolijszjri-féle Agrár Unióhoz hasonló paraszti
pártok születtek belőle. De mint Laclau rámutatott erre: nem volt törvényszerű ez. Még a kelet-európai mozgalmakat is épp olyan joggal lehet értelmiségieknek tekinteni, mint parasztiaknak. Latin-Amerikában pedig nem ritkák
a városi populizmusok sem. A kispolgárságból, az értelmiségből, a nemzeti
burzsoáziából és a különféle marginális rétegekből toborzódó, városi tömegeknek az imperializmus és az azt kiszolgáló helyi oligarchia ellen irányuló, mozgósító ideológiája ott a népiség. Éppen ezért a lényeget nem látja meghatározhatónak Laclau az „osztályredukcionizmus" jegyében. Nem osztályszerű, de
„népi demokratikus" ellentétet vél benne alapvetőnek. A domináns hatalmi
blokkal szemben álló népi interpelláció fejeződik ki ezen keresztül. A lenézettség, alacsonyabb rendűnek tekintés, kivetettség ellen szól a tiltakozás. (Jelképes, hogy a magyar népi íróknál Illyés Gyulától, Németh Lászlótól kezdve
Sinkán, Kodolányin át Darvas Józsefig, Veres Péterig oly igen gyakran úr—
szolga, úr—cseléd motívumán konkretizálódott ez a fajta érzés.) Domináció/
szubordináció — hatalom/nép jelenti itt a központi ellentéttengelyt. Az imperializmushoz és hazai kiszolgálóihoz való viszony mintegy a vízválasztó.
Ezért tekinthető szinte törvényszerűnek — Lenin, Dimitrov, Mao Ce-tung,
Togliatti, Gramsci példája egyaránt tanúskodik róla — népiség és szocializmus
oly igen gyakori, szoros szövetsége. A közös antiimperialista beállítottság hozza
közel őket egymáshoz.
Az elsők közé tartozott Németh világviszonylatban is, aki észrevette ennek
az új huszadik századi szellemi tendenciának a meglétét, s megértette ennek
lényegét: antiimperialista tartalmát. Nemcsak ösztönösen érzett rá olyan rokonhangokra, mint a Gandhié, de teoretikusan is állást foglalt emellett az
összefüggés mellett. Nemcsak a magyar népi írói mozgalom, de az egész antiimperialista népiségnek egyik korai tudatosítója volt. Feltételezve egy mába
átnyúló Tolsztoj—Gandhi-vonalat, már e mellett érvelt: „A föld nagy eseménye — írta például — a világcivilizáció kereteinek durva kijelölése a gyarmatosításban. Európa arra ébred, hogy szinte szándéka ellenére, vívmányai te34

hetetlenségének a sodrában, a többi kontinens gazdája l e t t . . . A kapitalizmus
megteremtéséből kizárt népek ellentmondása az orosz irodalomban . . . fogalmazódik meg. Ez az ellentmondás csap át a Tolsztoj-tanítvány Gandhival a
gyarmatosított világért gondolkozó Indiára." Érezte a maga törekvéseinek
analóg jellegét ezzel az áramlattal. Nemcsak Gandhi és Tolsztoj iránti szeretete tanúskodott róla, de általában a harmadik világ iránti érdeklődése is.
örült neki, mikor a dél-amerikai populizmus egyik kutatója az indianismóval
való hasonlóság szempontjából vizsgálta művészetét. Vállalt egyfajta szellemi
rokonságot. Ha más nem, hát a „bartóki szintézis" tanúskodik erről. S ez a
vállalás a kritika számára is iránymutató. •
Az irodalomtörténet-írás csak akkor mérheti fel hitelesen Németh alakját,
ha a tőle felmutatott nyomon halad tovább. Ha nem pusztán a magyar népi
írói mozgalom, de egy világáramlat — az antiimperialista népiség, antiimperialista patriotizmus — reprezentánsát is ott látja benne. Ily jellegűen lehet csak
a maga teljességében tudatosítani látókörének korhoz rendeltségét, haladó
voltát. Nem az irányítók, de az irányítottak, nem a centrum, de a peremvidékek felől szemlélve tisztábban látta a világfejlődés új kérdéseit. A mellőzöttek, a félrevezetettek, a kizártak sorsa, mint érzékeny, sajgó lelkiismeret, mindig hívebben jelzi ugyanis a feleletre váró fő problémákat.
(Kettős irányú fenyegetettség) Peremvidéki tudattal élve észre tudta venni
Németh, hogy kettős vonatkozásban is fenyegeti az emberiességet az új világfejlődés: az imperializmus törvényei szerint végbemenő globalizálódás. Megélte egyfelől, hogy kiélezi ez az individualizmus, az emberi önzés szülte problémákat: az egyenlőtlenséget s a morális elidegenedést. Éppen ezért tudta,
hogy az individualizmus rablóerkölcse jegyében többé ném, csupán közösségi
alapon fejlődhet tovább az emberi világ. De ugyanakkor látta, hogy a maga
elkerülhetetlen, személytelenítő erőivel, szervezettségével, az egyéni színek
(legyen az egy individuum avagy egy kisebb etnikai csoport, akár egy nemzet)
fennmaradását, továbbélését is fenyegeti ez az új fejlődés: jellegtelenít, uniformizál. Az egyenlőtlenség mellett az identitásvesztés, személytelenedés veszélyét is jobban érezték az erőtlenebbek, a széleken élők. S ellentétes irányba
vitte gondolatait ez a kettős élmény. Az individualizmus, az önzés veszélye a
közösségi gondolkodás, az elszemélytelenedésé pedig az individualitás eszméit,
igényét élesztette benne. Ami mindig is gyakori az antiimperialista népi áramlatokban (elég idézni a negritude példáját), egyfelől a szocializmus, másfelől
pedig a kultúrkritika eszméi vonzották. Az életmű fő meghatározója lett az
innen eredő - ellentmondásosság: közösségelvű és személyiségelvű világképfeleselése, szolgálatetika és önmegvalósítás-etika közti feszültség.
Különböző formákban ugyan, de ez a kettősség kísértett folyvást az írásaiban. „Egy ember voltam és két életpályán kellett mozganom — írta például 1935-ös Életcél című vallomásában —: kivezetni egy arisztokratikus szigetre a keveseket s ébren tartani a sokak mozgalmát." Meggyőződése volt,
hogy „a magasabb rendű, művészibb, arisztokratikusabb munkáért való küzdelem: a minőség forradalma és a tömegek gazdasági boldogulásáért és kulturális emelkedéséért folyó küzdelem, a tömegek forradalma egymás ellen nem
játszható ki, és ha érnek, csak együtt érnek valamit". Ezt a kettőt — „a világ
két forradalmát, a szellemit és az anyagit" kívánta együtt tartani: „a Minőségnek az igényét az igazságos elosztás építő követelésével"; a személyiséghitet a közösségigénnyel. A Szerdai fogadónap Jó Péterének antinomikus
lelkiállapota, kettős irányú — a makro- és a mikrovilághoz egyszerre tapadó
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— kötöttségérzése élt szorongatón benne: hűség a szociális igazsághoz, a
gazdasági értelemben vett egyenlőség igényeihez, s hűség másfelől „máneseihez", identitásához, múltjához, külön életéhez — a személyiségéhez. A kettő
más törvényű, más irányba húzó — egymással vitázó — ésszerűsége egész
életútján végigkísérte. Kielemezhető írásaiból közösségelvűség és személyiségeivűség eltérő jellegű problematikája.
KÖZÖSSÉGTUDAT MINT VILÁGKÉPÉNEK MEGHATÁROZÓJA
(Közösségtudat mint szociális felelősségérzés) A társadalometika egyik
legnagyobb huszadik századi magyar regényének, a Bűnnek írója volt Németh
László, mélyen átélte a társadalmi erkölcs hozta problémákat s az innen adódó
felelősséget. Különös erővel működött benne a szociális lelkiismeret. Meg tudta
így látni az 1945 előtti magyar társadalomban szegénység—gazdagság szorító,
fájó kérdőjeleit, „a kapitalista garázdaságot", „a bitangjára hagyott egzisztenciák fölé növő mamut vagyont". Látta azt a világot, ahol „a jólét és a nyomor . . . hullámain lengett mindenki", hol „úszó paradicsomok épültek a por
fölé", s ahol „a nyomor megdöbbentő képeivel kényszerítette rá az értelmiség
jelentékeny részét, hogy . . . a maga viszonylagos jólétét szégyenletes kiváltságnak kezdje tekinteni, hogy érezze a bűnt".
S nemcsak a saját társadalmán, a nemzeten belül élte meg szegénység s
gazdagság gondolkodásra hajtó feszültségeit, de világviszonylatban, nemzetek
között is. A magyar alvégek fájdalmainak, a Kovács Lajosok kallódó sorsának
számontartója nem lehetett közömbös a világ alvégjeinek sorsa iránt sem.
Már 1945 előtt felrótta az elvakult, nem gondolkodó fehér civilizációnak, hogy
a maga „szellemi fölényével . . . mind több népet tart vagy taszít gyarmatsorsba". S változatlanul érezte a probléma meglétét később a nyílt, közvetlen
gyarmatosítás megszűnte után is. A fejlett nyugati társadalmak tragédiájának
vélte, hogy az individualizmus alapelvén állva hagyományos történelmi szerepükön nem tudtak változtatni. Kialakultak a kolonializmus új, közvetett formái. „Nyugaton a kapitalizmus mélyebb gyökerű — írta —, semhogy, szocializmusukat időben megcsinálhatták volna, és az, hogy nem tudták megcsinálni,
lehetetlenné teszi, hogy imperializmusukat megnyugtató módon és időben
felszámolják." S így, ha a maguk társadalmi viszonyai közt meg is bírták
oldani gazdagság—szegénység nyomasztó kérdését, megfelelő szociálpolitikával
ellensúlyozni bírták a bántó anyagi egyenlőtlenséget, a szabadversenyes társadalmaknak ezt a szégyenét: nem tudták megoldani ezt nemzetközileg; nem
zárult össze, sőt mind jobban szétnyílt a gazdasági olló. „A gazdag és a szegény népek közt a jólét különbsége egyre aggasztóbb lesz" — írta keserűn.
„A világ egy olyan városhoz kezd hasonlítani — jegyezte meg másutt —, ahol
a koplaló proletariátus gyilkolásra készen szimatolja a jólétbe belerohadt gazdagok lakomáit." Századunk egyre nagyobb gondjának tekintette az úgynevezett harmadik világ kérdését; azt, hogy „a szörnyű gazdasági szakadék az
iparilag fejlett s fejletlen népek közt egyre szélesebbre nyílik, a gyűlő nyomor
egyre több gyűlölséget halmoz fel a fehér világ ellen". S ha aggódott is a
fehér civilizáció értékeiért, mégis a kitagadottak, a szélre szorultak, a sikertelenek pártjára állott. Az alvég oldalára. A világban ható gazdasági egyenlőtlenséget, szociális feszültséget látva hitvallása lett: egyetlen megoldás a szocializmus, egy közösségi elven felépülő világtársadalom.
(Közösségtudat mint individualizmusellenesség)
Megalapozott volt Né36

meth László közösségi tudata, szocialista elkötelezettsége szociálisan, az anyagi
nyomor, a gázdasági egyenlőtlenség megélése révén. De megalapozott volt ez
nem pusztán ily módon, de ennél mélyebben: etikailag is. Mint a század annyi
más gondolkodóját, mint például Lukács Györgyöt, őt sem pusztán a társadalmi lelkiismeret — a nyomor látása, a belső bűntudat — tette szocialistává,
de erkölcsi igényessége: individualizmusellenessége is. Nem véletlen, hogy
nemcsak szociális gondoskodást, igazságosabb elosztást, illetve mindezt kikényszerítő mozgalmat — szocialista mozgalmat — akart, de más törvényű
réndet, nem szociálisabb, de szocialista társadalmat, új morált, új embert,
individualizmus hélyett szolidaritásra, közösségi elvre épülő, emberhez méltóbb,
másfajta világot. Maradéktalanul felmérte a tőkés társadalom alapját jelentő
egyéniségkultusz negatív hozadékát: az individualizmust. „A sokféle népi
kötöttséggel ellensúlyozott individualizáció — írta —: ez volt Európának az
ereje... S ez az individualizáció lesz alkalmasint a veszte is": az individualizmusba való átfordulás, az attól felidézett önzés. Látta ennek személyiségerkölcsöt mérgező hatását. A kapitalizmus okozta etikai torzulások fenomenológiáját lehet kielemezni szinte műveiből.
Tudta, hogy elválaszthatatlan az individualizmustól „a hasznosság és az
ésszerűség rideg parancsa", a számításmorál: az érdeketika. Ennek belső szerkezetét vizsgálva mindenekelőtt a hozzá tartozó ridegséget utasította el.
„A tőkésrend üzletre menő ridegségével, az újkori ember angolszász eltorzulásával''' nem békélhetett. A birtoklás elve volt ott szerinte meghatározó. Létrejött egy eltorzult értékrendű világ, mely „a vagyont (ezt a koholt, élvezhetetlen valamit) többre becsülte a működő képesség örömeinél". Fölébe helyezte
az embernek a tárgyat. A javak értékesebbek lettek az egyénnél. Ahogyan
írta: „Az ember valódi értékét is autója, dollárja méri." Az ész a szív fölé
nőtt. Mindenkit csupán az érdekelt: mire használható. A nemességetika számára nem maradt itt tér. A ^célszerű emberek" pusztán kvantitásokban gondolkodó, rideg világa lett uralkodó. S ezzel szoros összefüggésben falánkság
nőtt fel. A ridegség mellett ez jellemezte szerinte leginkább az érdeketikát.
A szocializmus egyik legnagyobb érdemének tudta, hogy „megpróbálta kiszabadítani legalább az embert, az embertársat e falánkság szájából", „az értelmetlen, harácsoló mechanizmusból".
Az érdeketika mellett a fogyasztói morál jelentette Németh szemében az
individualizmus elvén épülő társadalmak másik lényegi determinánsát. Az elsők közt elemezte ennek természetét. Észrevette a jólétben való elidegenedést.
Azt, hogy „a jólét . . . észrevétlen mérgez, mint a repedt falon átszűrődő szénmonoxid". S ha (mint drámája, a Harc a jólét ellen mutatta) látta is ennek a
jólétkritikának szatirizálandó, gúnyos fonákját: a rosszul ellátottság, a szegénység, a nem hatékony termelés körülményei között való jólétellenesség, az
öncélú aszkézis nevetségességét: a lélek pátosza még ebben a drámájában is
elsősorban a felelőtlen jólét ellen szólt. A fogyasztói morál bírálata az életmű
egyik kulcsgondolata volt. „Az emberek boldogtalansága, lelki sivárosodása,
idő előtti hervadása civilizációnkban — fejtegette — már nem annyira a nyomor, inkább a kitenyésztett vágyak és igények, a mindenáron kapni akarás
következményei." Az úgynevezett jóléti társadalmak egyik legfőbb betegségét,
.a fogyasztói morál okozta lélekroncsolást fel tudta mérni.
Már a harmincas években felfigyelt erre. „Az amerikai azt hiszi — írta
—, hogy igényei vannak, pedig csak Amerika parancsol rá igényeket. Gyártás
és fogyasztás viszonya az ember ellen fordult. Az emberek nem azért gyárta37

nak, hogy fogyasszanak, hanem azért fogyasztanak, hogy gyárthassanak."
Megfordult egy viszony: a fogyasztói én a termelői elé került. Ahogy egy későbbi írásában fejtegette: „Régen az emberek azért termeltek, hogy élhessenek, ma azért élnek, hogy fogyasszanak. Ha új autót, rádiót, televíziót, filmet,
műanyag inget, sószórót, játékszert termelnek: akkor a polgár azt kötelességének érzi, hogy megvegye. S e termeivények megszerzése és elfogyasztása
közben el is telik az élete." S a fogyasztói morál szükségszerű következményeként megjelent az „élvezetvallás", mint legfőbbnek ítélt élettartalom.
Ahogyan írta: „a szellem a kényelem felé kezdett lejteni": a víkenddé átalakított élet lett eszmény. „Az emberek silánya ilyen feltételek közt — összegezte
a végső eredményt — persze, hogy nappal dolgozó (s minél kevesebbet dolgozó), s éjjel élvező (minél többet élvező) állattá változott."
Az érdeketika és a fogyasztói erkölcs — az individualizmus elvén épülő
társadalmaknak ezek a szükségszerű együttjárói — bezárták az embert ön-,
magába, önzővé tették, elidegenítették saját, humanizált, nemesebb énjétől.
Felszabadult a minden egyes emberben ott rejlő nyárspolgár, a csak saját
magával, saját otthonával, saját kényelmével, saját vagyonával törődő, privatizáló én. Elsorvadtak az emberi kapcsolatok. A másik ember az egyén számára pusztán használati vagy élvezeti tárggyá változott. Kiteljesedett az elidegenedés. „Az én korom a kapcsolatok sorvadásában szenved" — jegyezte
fel számos változatban. Észrevette a maguk fejlődését az egyéni érdekre, mint
legfőbb motivációra, építő társadalmak morális kórját: az individualizmus
eluralkodását, a társadalmi létben rögzített és szankcionált önzést.
(Közösségtudat mint nembeliségtudat) Szociális felelősségérzet és antiindividualizmus jellemezte mindig Németh Lászlót; a közösség gondjai foglalkoztatták. Mint Veres Péter írta: „szinte vallásosan erkölcsös közösségi
felelősségérzet" volt jellemző rá. A közösségi gondolat belső világnézeti-eszmei
tartalmait kevesebben élték meg mélyebben nála. Ezért volt oly fontos számára (noha — igaz — csak 1945 után kristályosodott ki benne maradéktalanul
ez a gondolat), amit úgy hívott: világáhítat; a nyitottság kifelé, a külvilág
felé. Tudta, hogy „az ember egy a külvilággal, külvilág nélkül az élet lehetetlen". S mivel a külvilágba mindig a kapcsolat köt be, a világáhítat természetszerű együttjárója volt a kapcsolatgondolat. „Az ember .. . úgy nő, mint a fa
— írta —; gyökérzetével, kapcsolatai szertetapogatózó rostjaival. Minél több és
újabb kapcsolattal szívja a világot, annál magasabb lombot vethet." Meggyőződése volt, hogy „az individuális létben az juthat legmagasabbra, aki a legtöbbet öleli fel a közösségéből és a kozmoszból", akinek a leggazdagabbak és
legmélyebbek a kapcsolatai. Ahogy Égető Eszter sorsán tűnődve megfogalmazta : „a komolyan vett kapcsolatok akkor is messze maga fölé növesztenek
egy embert, ha végeredményben teljesen sikertelenek".
A külvilághoz kötő erőknek — a kapcsolatoknak — állandó keresése tette
fontossá számára egyrészt a tradíciót, másrészt pedig a feladatokat. Az előbbi
a múltba, az utóbbi pedig a jövőbe szőtt be. Mindkettő a közösségi lét varázsát idézte. Annak a szépségét, „milyen lehet másokkal, küszködő, emberbrigádokkal egy nagy értelmes ügyben összetartozni". Saját életében azt tartotta
leginkább öntudatot adó értéknek, hogy — amint írta — „jelentéktelen ember létemre egy hagy ügyre akasztottam magam s ez megemelt . . . minden
napomnak adott célt, felső világítást".
Világáhítattal élve, kapcsolatokkal, valamint tradíciók és feladatok vállalásával beszőve magát a világ egészébe, természetes élménye volt minden
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közösségi gondolat ontológiai-antropológiai alapja: a nembeliségérzés vagy
ahogy nevezte: a Jóügy eszméje. Első fennmaradt írásában, 1919. május elsejei
diákkori ünnepi beszédében felbukkant már ennek az igénye. Ady versét
idézte: „Mindig volt titkos, valamis — Názáretje az emberi jónak". S ehhez
kapcsolódva hangoztatta: „Megváltó akarat kell . . . s ezt nevezem én emberi
jónak." S mindvégig jelen volt nála ez a gondolat. Meggyőződése volt (miképp
élete második felében megfogalmazta), hogy „az egész emberiség életén végigvonul egy a tudománynál is nagyobb, bár kevésbé testet öltött vállalkozás, a
Jóügy". A humanizálódást — az emberi öntökéletesítést, etikus növést — értette ezen: a szó nemesebb értelmében vett emberré levést. Legkedvesebb
hőseinek — Kárász Nellinek, Égető Eszternek, Kertész Ágnesnek — az adta
meg az élet értelmét, hogy a nembeli önmegvalósítás részeseinek érezték magukat, hogy a Jóügy eszközlői voltak, hogy rájuk volt bízva „egy darab szegény emberiség". S végső soron önmaga számára is ezzel vívott ki belső nyugalmat, felülemelkedést. Az individuális küdarcérzésnek is ellensúlya volt a
nembeli jelenlét: „Az, hogy ki mit ér el, a külső feltételektől is függ — fejtegette —, de az, hogy a Jóügy pionírjai voltunk (csak kezünk volt szabad s
nyúlt előre, a hátunk egy nagyon sok emberbe, a világba vesző tömbbel függött
össze): igenis olyan érzés, amely vallásosságunkban is rezonanciát ébreszthet."
Hiszen — hangoztatta — „a jó végül is egy ügy: mindegy, ha itt vagy ott
le is törik egy gallya, ha az épp az én jó törekvésem vagy egész nemzetemé
is, csak az egész ügy tovább virágozzon".
A nembeliségnek ebből az átgondolt, ontológiai-antropológiai élményéből,
a Jóügy-gondolatból szükségszerűen következett egy mélyen megalapozott
közösségi morál. Az erkölcsös élet legfőbb ismérve lett a túllépés az énen, a
másokra nézés. „Moralista, aki családjának, népének, az emberiségnek adja
vérét, talpait, fogait, perceit" — határozta meg már egész fiatalon az általa
vállalt morál lényegét. Mindig az volt számára az egyik legfőbb erkölcsi feladat, hogy „vállalja az emberek dolgait", hogy — amint írta — „Németh
Lászlóból a magyarrá, az emberré képezzem magam", hogy társadalometikával éljen, mint közösségi lény. „Az emberek szolgálatában elnyűtt lélek" volt
számára eszmény. Meggyőződése volt: ilyen erkölccsel létezhet csupán az
emberiség. „A társadalom mint az emberi test, minden pillanatban kész lenne
a megsemmisülésre — hangzott érvelése —: a szívverések szakadatlan sorának,
önfeláldozó életeknek kell átsegíteniük a folyton ásító halálon." Idézte a „hősi
emberi erőfeszítéseket": a kitörni akarást a pusztán egyéni szorító létből, a
társadalomra, a közösségre néző, erkölcsi nagyságot. Parancs volt számára
minden formában „a szellem uralma a lelken, az objektívé a szubjektíven":
az önmaga fölé emelő etikai objektivitás.
A közösségi gondolatot realizálni akarva folyvást kereste az ily etikával
egybetartott emberi együtteseket, életkereteket; ahogy ő nevezte: „a gyülekezeti ösztön" hatott mélyen benne. Egész életében végigkísérte a kis informális
közösségek vágya: a sziget, a telep, sejt, eklézsia, nagy család — mind ennek
volt megjelenési formája. S nem utolsósorban ez az igény tette szocialistává.
A nembeliség síkján gondolkodó, az énen túllépni akaró, „gyülekezeti ösztöntől" hajtott egyéni életnek szükségszerűen ezen társadalmi rend igenléséhez
kellett eljutnia. Hisz nagyon jól tudta: a kis informális közösségek — a szigetkommunák — nem létezhetnek pusztán egymagukban. Mint „a szocializmus
lényegét meghatározni" akarva az Égető Eszter kapcsán írta: „az életet nem
lehet szigetszerűen megszépíteni, az egész emberi életet kell a belátás, az új
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civilizáció eszteri szálaival újraszőni". A közösségi gondolkodás lényegé, „a
másik ember iránti felelősség", csak egy az élet egészét átfogó társadalmi
rendben bontakozhat ki. Nembeliségélménye ugyanabba az irányba vitte, mint
szociális felelősségérzete s antiinvidiualizmusa: a szocializmus lehetett csak
megoldás számára. Ahogy élete végefelé mintegy összegzésképp meghatározta:
egy oly társadalom volt mindvégig eszménye, amely „szocializmus volt nagy
elvekben: hogy az ember ne legyen ember gazdája, hogy tőke s birtok ne
szólhasson bele a maga kényére az állam kül- és belpolitikájába, hogy a tudomány adta lehetőségek s az emberek igénye a tervben találkozzék, hogy
annak, ami eddig volt a történelem, az egy civilizációba tartozó nemzetek
barátsága vessen véget". Jövőképét egy közösségi elveken nyugvó világ- s
társadalomrend határozta meg.
SZEMÉLYISÉGTUDAT MINT VILÁGKÉPÉNEK MEGHATÁROZÓJA

'

(Az elszemélytelenedés) A közösségi igény volt Németh életének egyik
vezérgondolata, de paradox módon, ezzel feleselve, ennek dialektikus ellentétpárja a minél intenzívebb személyiségvágy is "ott hatott benne. Az individualizmust tagadva is igenelte az individualizációt. Hisz látta, megélte a személyiség huszadik századi veszélyeztetettségét. „Bealkonyul — írta — ebben az
új emberiségben az egyéniségnek, az emberek közt vállalt szerepnek, a személyiségnek is. A kitűnés etikáját az észrevétlenség váltja fel." Meggyőződése
volt, hogy nivellálódás, eltömegiesedés lett mindenütt az úr. Egy olyan világban, amelyet „a mechanika bonyolult géppé szeretne tenni" kettős irányból
— a gazdasági és a társadalmi szervezet felől is — veszélyeztetettnek érezte
„a lélek függetlenségének, felelősségének hitét": az individualitást.
Megkérdőjelezte azt szerinte egyfelől az ipari fejlődés, amely „gépkerékké
igyekszik az embert lefokozni". Nem igényelte az emberi képességek teljés
jelenlétét, megfosztotta az ént az emberhez méltó tevékenységtől, elvette a
munka örömét: „az egyéniség kifolyt a munkából", más lett a munka és más
a szenvedély.
S ugyanez az elszemélytelenedés ment végbe szerinte társadalmi vonatkozásban is. Puszta csereviszonnyá, „adok-veszek" létté fokozódott le az emberek
közötti, emberhez méltó noblesse obiige viszony. Mamutszervezeték, mindenekelőtt az államgépezet szolgájává züllött a külön, öntörvényű, szabad emberi
sors. Egy elidegenítő, futószalaglétbe bevetve mind kevésbé volt képes bizonyítani saját, külön létét, belső gazdagságát, képességeit — személyiségét.
Szabványosított, automatizált s manipulált életté, „absztrakciótermesszé", „á
szociológia lenyírt fegyencévé", statisztikai adattá, számmá változott. „Az
egyéni, a helyi, az egyszeri számára" nem adódott tér. Megélte Németh a
huszadik század problémái közül nemcsak a szegénység—gazdagság, fejletlen
világ—fejlett világ feszítő kérdését, de a másik lényegi problémát: az elidegenedést. Életprogrammá lett az ezzel dacolás: a személyiségőrzés. ;
(Középpontban a személyiség) „A történelem nagy sivárságában az egyéniség az egyetlen felemelő" — hangoztatta kora ifjúságától kezdve. Egy oly
világrend volt számára a cél, melyben az elért termelési és szervezeti magaslat
s a vele együtt járó világegyesülés nem az elszemélytelenedés, de egy új individualizáció kiinduló pontja. Minél több s gazdagabb emberi színt akart: a
változat ismétlődött írásaiban szinte kulcsszóként.
..A személyiség gondolatának ez a középpontba kerülése érteti, hogy az
40

elsők' közt visszhangzott hazánkban az egzisztencialista filozófiára. Már 1934ben értékelte benne a „teremtő indulatot"; azt, hogy „belülről, önnön lendülete felől" nézi az embert. Nem ismerte még közelebbről, inkább csak hallott
róla, mégis érezte a rokon törekvést: a személyiség, az egyén felől történő
létértélmezést. S elolvasva később Sartre könyvét, L'éxistentialisme
est un
humanisme-t, indokoltan jegyezhette fel: „most olyanformán vagyok, mint
.. Jourdain'úr a prózával, há nem is vagyok tudtomon kívül egzisztencialista,
• de szinte alig találtam e könyvecskében problémát, amelyben nem vagyok
otthon". S ha kései évéiben bírálta is ezt a filozófiát, hogy túlzottan, elszakítja
az embert a maga valós kötöttségeitől, természettől és társadalomtól: mégis
igenelte benne a „büszke individualizációt", „az egyéniség, tudatos választásokban folyó építésének". igényét.
Kettős viszonylatban szemlélte a maga művészi antropológiájában Németh
László mindig az embert: horizontálisan és vertikálisan. Egyrészt a maga történelmi-társadalmi meghatározottságában, nembeliségében, másrészt pedig a
maga külön egyedi létében, individualitásában. Áhogy a problémát pályakezdésekor a vallás nyelvén megfogalmazta: „a társadalomban élünk, de lelkünk
'köldökzsinórja kifelé vezet". Valós probléma fejlett ebben az elmitizált fogalmi köntösben: társadalmiság és individualitás ellentétpárja. Lásztott- egyfelől múltba és jövőbe, a történelembe, a nembeli sorsba, másfelől pedig
bölcső s koporsó közé, a személyes, egyéni elrendeltségbe — a makro- és
mikrovilágba — egyszerre beszőtt emberi létezés. S végigkísérte ez a probléma egész életét. A közösségi létet igenelte, de ettől elválaszthatatlanul a személyiség jogának, méltóságának szószólója volt.
Nem véletlen, hogy ezzel kötötte össze az életművét átható legfőbb értékgondolatot: a minőség eszméjét. Egyenlőségjel volt szinte írásaiban személyiség és minőség között. A klasszikus görög világ nem utolsósorban ezért volt
számára eszmény. Hisz az fedezte fél a személyiséget s vele együtt a minőséget is. A kaland, a kockáztató merészség, a folytonos vállalkozás világa volt
az, s ugyanakkor a sokszínűségé, a változatosságé. „A görögök — írta —
nagyon türelmesek voltak az emberi változatokkal szemben, a sok isten sokféle természet is volt." Minőséget mondva az individualitásnak ezt a tiszteletét
idézte mindenekelőtt. Ezt akarta beoltani saját korába. Egyet jelentett számára a minőség forradalmárának és az „egyéniség mániákusának" lenni;
olyan embernek, aki éppen azért, mert minőségvággyal, nagy igénnyel él,
ébren, akarta tartani a „termékeny zavart", a „változatos humánumot", a „sókféle szellem szerelmét". Ennek őrzése jelentette szerinte az általa kiemelt
társadalmi rétegnek, az értelmiségnek legfőbb hivatását. S ez jelentette —
a földrajzi fogalmat világnézetivé alakítva át — a görögségből kiinduló, európai szellem egyik lényegi ismérvét: „Nyugat nyugtalan lelkét".
Nem utolsósorban emiatt tartotta nagyra Európa modern irodalmát.
Szembenállás volt ez szerinte az egyéniséget fenyegető, elgépiesítő, halott világgal, annak kereteit törte át benne az önmaga méltóságát érző személyiség.
„A művészet az egyetlen terület, ahol egy szabad lelket sohasem lehet mégfullasztani" — írta, megismételve mintegy Nietzschének a művészetről,' mint
-a modern emberiség egyetlen metafizikai tevékenységéről mondott szavait.
S vallotta: Baudelaire „épp olyan forradalmára e századnak, mint Marx",
úgy tekintette a modernség vele kezdődő irodalmát, mint amely „a tiltakozás,
"megvetés, emlékezés dimenzióiba" építette magát. Ott érezte benne a dacos
lázadást, a személyiség külön jussáért, identitásáért való pörölést. A .szemé41

lyiség kérdését így centrumban látva lett lényegi feladat számára az autonómia és az önépítés.
(Autonómia és önalakítás) Az emberi méltóságot megadó
autonómiáról,
belső, szellemi függetlenségről kevesen ejtettek szebb szavakat irodalmunkban
Németh Lászlónál. Kedves hősei mind „erkölcsi szembenúszók" voltak, kik
védekezni tudtak a kívülről érkező, „véleményterelő szuggesztiók" ellen.
Morális tartás, az ítéleterő függetlensége volt jellemző rájuk. Ragaszkodtak
a saját fejükben kialakult igazságokhoz. A szokrateszi daimonionra emlékeztető, belső sugallat — a „hang" — vezette őket, az idegrendszerükben kialakult közérzeti az egyéniséget kitevő, saját, külön élettapasztalat; belső vezérlés. Dacosan állították szembe a mást akaró, kerítő világgal — mind a hatalommal, mind a közvéleménnyel — gondolkodásuk, magatartásuk függetlenségét. „Milyen jó megfelelni annak, ami vagyok. Mert az, hogy vagyok, már
feladat" — ez a hitvallás jellemezte őket: az önmagukhoz való hűség. A személyiségigény.
A Németh-színművek többnyire az ilyen autonóm életek tragédiáját
jelenítették meg. Személyiségdrámáknak lehet nevezni őket. Nem volt bennük
ellenjátékos. Az egyik oldalon a magányos én állt, az autonóm ember, aki a
maga felállította, magában hordott erkölcsi mértéknek kívánt megfelelni, s
szemben a. világ. Egy konfliktusforma létrehozója lett a belső emberi autonómia iránti igény.
A belső függetlenség őrzése mellett az önépítés vágya volt Németh személyiségfilozófiájának másik lényegi összetevője. Ha az a dacot, az elhatárolódást, a nem-et jelentette, ez az igen-t, a célt, a pozitív oldalt. „Az individualizáció ott kezdődik — írta —, ahol az ember a fajtában adott esszenciából
kiszabadulva egyéniségét bontja ki, vagy ha úgy tetszik, teremti, s nem a
megszabottat bonyolítja le." Feladatnak látta, hogy az egyén ne csak leélt
éveket hagyjon maga mögött, de megformált életet, hogy legyen ereje önmaga
eredményes, harmonikus megalkotására, legyen „növésterve". „Az élet legnagyobb csodája az én szememben — hangoztatta —, hogy az idegsejtekbe
beivódó nyomokból, az idegingerületek csillagképeiből minden ember újra
fölépíti a világot magában, közben hozzáadva azt a valamit, ami belőle, általa
.szól a-koponyák mikrokozmoszainak." Az egyéni életnek is műalkotássá kellett
szerinte válnia. Nem véletlen, hogy kedves hőseit szoboralaknak láttatta. Az az
ember volt eszmény számára, aki a maga lehetőségeit ismerve képes megteremteni hozzájuk a nevelő, növesztő feladatokat, s „az önnevelés győztes iskoláját" kijárva, képes minél különbbé formálni magát.
Ennek az önépítésnek jegyében alkotta meg hősei tipológiáját. A szörnyeteg, a hős, a szent innen volt érthető. A szörnyeteg, akinél eltorzult az önépítés
vágya: torzó született műalkotás helyett; a hős, ki ugyan elbukott a világgal
szemben, de önmagát őrizte, nem árulta el lehetőségeit. S végül a szent, aki
értett az önmegvalósításhoz, a világ modelljét magában megalkotva hátrahagyott egy élő legendát, egy példaéletet, egy egyéniséget, egy külön öntörvényű sorsot.
(Szocializmushoz való ellentmondásos viszonya) Nem utolsósorban a személyiségnek ez a tisztelete hozta magával azt a Németh László-i ellentmondást, hogy ő, aki a közösségi gondolat s az arra épülő társadalom — a szocializmus — igenlője volt, 1945 előtti írásaiban mégis a tényleges szocialista
mozgalmak kritikusai közé tartozott, képviselőivel állandó vitában állt. Jogosan
bírálták ezek ekkori írásainak kultúrkritikai irracionalizmusát. Szembeállította
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egymással az élet anyagi, és szellemi szféráját, s mint általában az irraciona-:
lizmus történetfilozófiájában a civilizáció és a kultúra nála is ellentétes előjelű
fogalommá vált: elszakadt egymástól az értékek világa s a külső valóság. Az
instrumentális ész bírálata a felvilágosodás s általában az ész bírálatába ment
át. Dilthey nyomán vallotta, hogy a természettudomány felfedezései szükségszerűséggé változtatva az életet, a szabadságot vették el. A személyiséget leigázta a determinisztikus, oksági szemlélet. Az elgépiesedés, a rideg észelvűség.
S meghirdette mindezzel szemben „a szellem forradalmát", á szubjektív idealizmus voluntarista, vak lázadását.
„A történelemnek és a társadalomnak nincsenek természettudományos*
szigorú törvényei. Az idő választásokat kínál s képességünktől és elszántságunktól függ, hogy a jövő, melyik jövőhöz fog hasonlítani" — nagyította fel
a harmincas évek Németh Lászlója a személyiségnek a történelemben betöltött
szerepét. A valóság, a társadalom törvényeire, lehetőségéire való figyelés
helyett a tőlük elfordulás lett számára szabály: a szubjektum, az én vált
egyedül fontossá. S szükségszerűen következett ebből az ismeretelméleti-történetfilozófiai szubjektív idealizmusból a társadalombölcseleti irracionalizmus.
„Nem hisszük többé, hogy az emberi élet társadalmi úton megjavítható . . .
az egyén nem keresi többé élete értelmét a közösség sorsában — hangzott a
társadalmi cselekvéstől elfordító krédó — . . . Nem hisszük többé, hogy a történelem fejlődés. Ha fejlődik valami, mi magunk fejlődünk. Az előre helyett
a felfelé lesz az erőfeszítés iránya, Az egyén nem a társadalomnak felel, hanem önnön felemelkedésigényének." Abszolutizálódott az önépítés-etika, a
befelé fordulás. Joggal rótta fel neki Lukács, hogy a német megszállásnak
behódoló Montherlant-féle magatartás eszményítéséig vitte el ez a külső
valóságot, a társadalmi tettet tagadó vakság. „Nem összeesküvésekkel kell a
világon segíteni, hanem nemeset sugárzó emberekkel" — idézte Montherlant
gondolatát. Ügy érezte, kortársaival folytatott polémiájában szolgáltatott ez
érvet: „Nemesség vagy összeesküvés — írta. — Mint fiatal író ezen vitáztunk
kortársaimnak egy részével. Ök forradalmárok, világ javítók voltak; intézményeiben akarták a világot orvosolni: m i — magunkban, önmagamban, ö k az
egész társadalmat üdvözítették, én elsősorban magam szerettem volna üdvözülni." Természetszerűleg szembekerült ily filozófiai-történetfilozófiai alapon,
állva a tényleges — a marxista — szocialista mozgalmakkal.
A marxizmust a felvilágosodás gondolatain alapuló, azokat továbbfejlesztő
bölcselete — materializmusa és észtisztelete okán — olybá vette, mint ami
a kapitalizmus értékrendjét nem haladta meg. „Szocializmus és kereszténység
közt épp az a lényeges különbség — írta például egyik 1932-es cikkében —,
hogy a kereszténység új értékrendszert állít a meglévővel szemben: szellemit
az anyagival, mennyeit a földivel, míg a szocializmus ellenfele értékrendszerét
veszi át ellenkező előjellel." Nem a huszadik, de a tizenkilencedik század
szellemében gondolkodtak szerinte mind a marxisták, mert.— ahogyan írta
— „hiszenek a technikában, a jólétben, a haladásban". Azonos előjelű jelenség
volt a szemében az amerikanizmus, a bolsevizmus és a fasizmus. A tömegek
lázadását látta mindegyikben. Ügy ítélte meg, hogy „mindháromnak homogén
tömegekre van szüksége, mely helyett vezetők és káték gondolkoznak". Meggyőződése volt, hogy „a civilizációba beengedett tömeg" siet ezeken az irányzatokon át „a maga feje szerint ítélkezni és rombolni".
Igaz: a fasizmussal és az amerikanizmussal szemben élesebben vont mindvégig határt, de a kommunizmust érő bírálatát is kíméletlenné, végletessé tette
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a személyiség, a minőség hangoztatásának negatív oldala: az arisztokratizmus,
a tömegmegvetés. Ortega nyomán „ázsiai jelenségnek" tekintette csupán a
szovjet kísérletet, „keleti homonkulusz kultúrának", melynek „tartalma Európa
múltjához méltatlan . . . Az élet megszűkítését, a legszebb lehetőségek feladását jelenti". Elabszolutizálta azt a valós tényt, hogy az egy országban létrejött
szocializmus Sztálin uralma idején ebbe az egy országba zárta be a gondolkodást is, s így —minden újra törés ellenére — sok mindent szívott fel a régi
Oroszország bizánci hagyományaiból. A megmerevedéssel egyet jelentő Bizánc
örökösét látta ott a fiatal Németh a Szovjetunióban, a negatív értelemben vett
Kelet szimbólumát. Az ellenforradalmi terminológiával egybehangzón fogalmazta meg elutasítását: „az Oroszországban létrejött zsidó-bizánci frigy, ha
igazán győz, keletté bontja és merevíti Európát".
A marxista kritika joggal akadt fenn ily gondolatokon, s joggal ítélt oly
elutasítón az 1945 előtti Németh Lászlóról, mint például Lukács György tette.
À romantikus kultúrkritika reprezentánsát vélte felfedezni benne, kinek töniegellenessége, antidemokratizmusa, s arisztokratikus pesszimizmusa a nemzetközi'dekadens ideológiák magyar változata. Számos idézet hitelesíthette az
ilyen kritikát, mégis igazabb, a Németh-jelenséghez hívebb volt azok véleménnyé, akik, mint például a Gondolat hasábjain a fiatal Schöpflin Gyula, a
Korunkban Gál Gábor vagy Szabó Imre úgy ítélték meg: nem ellenfele Németh a szocializmusnak, csak modern, huszadik századi utópistája, ki nem
veszi számba, hogy kapitalizmus és az általa kívánt minőségi szocializmus
között „ott van a keserves, de elkerülhetetlen lépcsőfok, a kialakuló szocialista
világ". Németh írói-gondolkodói útja az ily típusú véleményeket hitelesítette.
A pálya egészében, kontextusában nézve nyilvánvaló ugyanis, hogy nem
âz irracionalizmus, a romantikus kultúrkritika, az elitista eticizmus, a "kommunizmust ázsiai jelenségként, modern Bizáncként megbélyegző tömegfélelem
volt lényeges a 45 előtti Németh László-i életműben sem. Torzult megjelenési
formája volt mindez egy helyes törekvésnek: a személyiség sorsán, problémáján való töprengésnek. Mutatis mutandis: ugyanaz az igény munkált ott benne,
amely a marxizmust és a freudizmust egybehozni kívánó József Attilában,
avagy később a marxizmus és az egzisztencializmus szintézisére törő Sartreban: a személyiség — „az egyéni, a helyi, a különös" — számára követelt
nagyobb mozgási tért. Szocializmusbírálata nem kívülről jött: egy eszményi
szocializmuskép érdekében történt. Amint maga írta : egy létező szocialista
társadalom belső ellenzéke lett volna már a harmincas években a legszívesebbem „Arra születtünk — vallotta —, hogy ez a kollektív társadalom, melyet
-igeiilünk, ellenzéki nem-ünktől tágabb legyen." Tévedés volt a renegáttá váló
Hendryk de Manhoz való vonzódása, de nem volt tévedés, ami hozzá vitte:
„a Tanúnak egyik főgondolata — hangoztatta számos változatban —, hogy
Európában a tizenkilencedik század ránk hagyott világát két forradalom feszíti: egy társadalmi és egy szellemi, s a mi nagy szerencsétlenségünk, hogy
e két forradalom nem képes egymással szövetségre lépni". Ezt a szövetséget
szeretté volrta elősegíteni. Az életmű fősodrát — meghatározóját — nem a
jogosan bírálható marxizmusellenesség, de ez jelentette. Egyértelműen érvéi
egy ily jellegű értelmezés helyessége mellett az írások ellentmondásosságának
és. irányultságának számbavétele.
Hiszen ellentmondásos volt ez az életmű a valóságos szocializmushoz való
•viszonyát nézve már a maga első szakaszán, 1945 előtt is. A társadalmi kiútkeresés heves bírálója a másik énjével maga is a társadalometika tudatával
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élt. Vonzották a társadalom megváltoztatására törő mozgalmak, így a .népiesek,
s. kiváltképp vonzotta a szocializmus. A bírálat mellett (többnyire parentézisként, az elmarasztaló mondatba beszőve), mindig ott voltak az elismerés és a
tisztelet szavai. A szocialista törekvések „erkölcsi tisztaságát", ^ellenállhatatlan-,belső igazságát" mindig hangoztatta. „A bölcsesség és az emberség" parancsol-:
ta ezt így számára, hiszen nagyon jól tudta, hogy „új: tömegek tolongnak
jogosan az élet magasabb fényébe", s a szocializmus ennek összegzője. Meggyőződése -volt, mint Messziről című cikkében írta: „A magyarság mint nép
. . . csak a szocializmustól várhat könnyebbedést." S a kommunizmusról a
benne élő ellenérzések ellenére is úgy vélekedett, mint ami „mégis meghívó
nagy erőfeszítésekre". S ő, akiben a Nyugat-tisztelet olyan erővel vont Kelet,
illetve Bizánc felé határt, mind inkább s mind teljesebben vállalta KeletEurópát. Közösség és személyiség dialektikáját, ellentétpárját feloldatlanul
egymás mellett hordva egyszerre volt a szocializmus bírálója s híve. „Szelleme,
összetevői közt" tartotta azt számon, vitázva is vele. Mindig annak „drukkolt"
— határozta meg hozzá viszonyát.
Ha nem is marxistának, de szocialistának vallotta magát már 1945 előtt
is mindig Németh László. „Most a szocializmus átmeneti visszaesésének az
idején megírhatom — hangoztatta például 1936-ban —, hogy a szocializmusminden nagy kérdését osztottam és osztom". „Engem a támadások s bizonyos
ellenszenvem a marxizmussal szemben sosem idegenítettek el a szocializmustól" — jegyezte meg másutt. 1945 utáni szocializmushoz való viszonya nemfordulat volt így, de szerves fejlődés: egy ellentmondásos viszonynak az új
történelmi élmények hatása alatt végbement továbbgondolása. Korrigálódott
ennek során a korábbi — a „harmadik út" jegyében történt — éles, merev
elhatárolódás. így volt ez már rögtön 45 után s az ötvenes években — a
félreszorítottságban, de még inkább a huszadik kongresszus szellemében tovább fejlődő szocializmust maga körül látva. Ha a marxizmust nem is tette;
sosem magáévá
(idegenítette a materializmus filozófiája s az osztályharc'
eszméje), mégis módosult a véleménye róla. Vállalta az ezen elvek alapján
létrejött társadalmakat. Az ellentmondásosságon belül nem a tagadásra, de
az igenekre esett már a hangsúly. Hiszen — mint írta — „a szocializmust,
mint gazdasági rendszert jónak éreztem". Nem a hajdani Bizánc holt, dermesztő formáit látta ott ekkor már például a Szovjetunióban, de a jövő társadalom egyik műhelyét: „országnyi laboratóriumot, melyben a jövő készül".
A pozitívumokra, az értékekre kívánt figyelni 1959-es moszkvai útján. Nem
úgy ment oda, mint „egy konkrét országba": „a jövő lehetőségek tájait"
kereste.
S így volt ez itthon, Magyarországon is. Annak ellenére, hogy meg nem
értés, mellőzöttség, sőt üldözöttség volt 56 előtt az egyéni sorsa, ekkor sem
csupán a történt hibákra, bűnökre figyelt: meg tudta látni a vívmányokat is.
Működött az etikai objektivitás: el tudta választani egymástól a politikai és a
társadalmi mozgást. S az előbbi tévedéseit, bűneit elvetve is, az utóbbira mégis
igent mondott. Nemcsak az ellenforradalom alatti, bátor, vállaló cikke, a
Pártok és egység tanúskodik erről, de (áttételesen bár) 1953-ban írt Galilei
című színműve is. Nem azonosította az ő Galileije a keresztény világot és az
inkvizíciós, középkorias pápai politikát. Ellenkezőleg: azzal szembefordulva
épp a keresztény világ védelme, tökéletesbítése volt számára a cél. így viszonyult Németh is az adott, valóságos szocializmushoz, s így szemlélte a 45
utáni magyar életet. Észre tudta venni a végbement nagy társadalmi változá45

sokat. Tudta, hogy „egy rendkívül homogén társadalom alakult ki, egyneműbb,
mint a világ bármely eddigi társadalma". „A tömegek lázadásaként elsiratott
kiegyenlítődésben olyan alap készül az emberiek testvériesülésére, amilyenről
régibb korok az emberszeretet rohamaiban nem is álmodhattak" — jegyezte
meg róla.
Ezzel a történelmi vállalkozással, „az életben ú j a k a t kereső nagy emberi
érdekekkel" próbálta azonosítani már ekkor magát. Ahogy a ha most
lennék
fiatal kérdését önmagának feltéve írta: „az adott szocializmus fölött . . . n e m
egy tökéletes plátói szocializmus eszméjét próbálnám megcsillogtatni, h a n e m
lentről, a szívemben hordott Jóügy felől próbálnám úgy átjárni, hogy minél
jobban hasonlítson rá". S a kommunista párt hajdani, éles hangú, k e m é n y
bírálója a Levél egy kultúrpolitikushoz
segítő tanácsait rótta m á r papírra.
A meglévő szocializmus otthonosabbá tétele volt a törekvése. Gondolataira
éppen ezért oda kell hogy figyeljen (45 előtti írásainak torzult, igaztalan
kritikája ellenére is) az a szocialista társadalom, amely a maga korábbi egyoldalúságait meghaladni vágyva, a maga „középkorából" a szocialista „reneszánsz" irányába menve, a személyiség kérdéseit — a szocialista demokratizmus problémáját — hozza előtérbe. Tanulságot jelent számára nem egy Németh László-i gondolat. Hiszen arra törekedett ez az író egész életében, ami
a mai szocializmusnak is egyik legfontosabb célja, hogy otthon érezze m a g á t
az egyén egy közösségi rendben, hogy végbemenjen közösségi elvi alapon állva
a személyiség minél teljesebb kibontakozása, hogy ne az alá-, de a mellérendelések társadalma legyen a szocializmus, Németh László-i „nagy család"
szinte. Olyan társadalom, melyben „a kínálkozó keretek — ahogyan írta —,
a közös, nagy család, mint egyre nagyobb családok foglalnák magukba egymást, föl az államig, a közös nagy családig". A személyiség problémáját fontosnak látva a szocializmus egyik legfőbb tartalmi kérdését — a m i n d e n f a j t a
elidegenedést tagadó otthongondolatot — Németh Lászlónál mélyebben, szebben senki sem értette.
(Folytatjuk)

