Németh László: Életmű szilánkokban
Nehéz recenzeálni egy könyvet, ha olyan alapos, minden részletre kiterjedő,
az egész életművet józanul értékelő tanulmány vezeti be, mint K i r á l y Istváné.
A z ember v a g y a szempontjaival ért egyet, v a g y — mint jelen recenzens — az
értékeléseivel. Látszik ugyanis jól a tanulmányon, hogy K i r á l y tanár urat egy
hosszú tudományos pálya során végig elbűvölte, magával ragadta és segítette
Németh László varázslatos eszmevilága; látszik, hogy küzdött és megküzdött az
életműnek a maga világnézetével össze semmiképpen nem egyeztethető pontjaival. De nem ú g y küzdött meg, hogy megpróbálta a maga marxista szempontjai
szerint megmagyarázni v a g y éppen mentegetni Németh tévedéseit, és nem is
úgy, hogy a kritikus pontokon időlegesen szögre akasztotta következetesen marxista világnézetét. Így ebben az írásban ritka szellemi tüneménynek lehetünk
tanúi: elme szikrázik össze elmével, s közben pillanatra sem marad kétséges,
hogy az ügy, amiért küzdenek, voltaképp azonos, csak éppen nagyon bajosan
fogalmazható meg általános érvénnyel, ezért aztán célszerű többfelől nekivágni,
ügyelve és nyesegetve a másik vélt v a g y (végtére tán nem is olyan nagy különbség) valódi tévedéseit. A lényeg ez a jó ügy érdekében vállalt együttküzdés,
amely nemcsak az egyezésekben, hanem a maga szempontjai szerint (esetleg súlyosan) elmarasztalandó tévedésekben is meglátja a korrekció előrébbvivő lehetőségeit; az már K i r á l y tanár úr egyéni „harcmodorához" tartozik, hogy képzett
és következetes marxistaként (tehát ab ovo teoretikusként) igyekszik nagy elvont általánosítások vázaihoz rögzíteni az életes részletek makacsul ellentétes
mozgásait. A jelen esetben tán nem is haszontalanul, mert feltehetően így sikerül Németh László szövevényes és olykor önmagát is megkontrázó eszmevilágát
jól áttekinthető vázlatba tömörítenie, amely az óhatatlan egyszerűsítések és elhagyások ellenére sem (túlságosan) torzít, mert valamiképpen, ha kell, saját következetessége és szempontjai ellenében is, a lényeget ismeri és mutatja fel. Páratlan tisztessége a v a t j a a bevezetést példás szellemi tetté, a k é t vaskos kötet
legszebb szilánkjaihoz méltóvá. Így a recenziót is ezzel kell kezdeni.
Nem ok nélkül tekinti át és értékeli különben épp a Szilánkokban
ürügyén
K i r á l y István Németh László egész p á l y á j á t és eszmevilágát. „Épp v e g y e s jellegénél fogva — írja — 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
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közrejátszott a meg nem jelentetésben az írásokban rejlő eszmei probléma."
Ezek az „eszmei problémák" azonban semmiképpen meg nem kerülhetőek, mert
Nemcsak szerves részét képezik Németh gondolatvilágának, hanem, úgy látszik,
Mapjaiban rájuk épül fel vagy legalábbis általuk értelmezhető legegységesebben
az
egész szerteágazó Németh László-i enciklopédizmus. Király tehát vállalja a
Problematikusságot, és „az ellentmondások írója"-ként mutatja be Németh
Lászlót.
Mindjárt a második bekezdésben felsorolja szépen az ismert — főképp a
Kisebbségben körül tömörülő — elmarasztalásokat, még maga is megtoldja egyKyel, hogy aztán feltegye a kérdést: „Mi teszi szükségessé mégis — a felsorolt
vitakérdések ellenére is — ezeknek az írásoknak a megjelentetését?" A válasz:
-.Mindenekelőtt a nemzet egyik klasszikus írójának kijáró tisztelet." De ez a
válasz nyilván őt magát sem elégíthette ki, különben miért írt volna ilyen
bosszú bevezetést? Hasonlóképpen tán inkább a (reméljük) végleg levitézlett
"bárom tés" kiadói politikának szól az obligát megnyugtatás is: „Az eszmei vita
viszont elkerülhetetlen." Hiszen az „eszmei vitában" előrehaladva az „ellentmondás" szó fokozatosan elveszíti az elmúlt évtizedek során reátapadt rosszízű és
^marasztaló konnotációját, míg végül az lesz, ami: a gondolkozás természetes
tulajdonsága, a gondolat egyfajta szülési fájdalma, amit épp a legfontosabb esetekben bizony aligha sikerül megspórolni. Németh mindig is becsülte és kereste
a
Paradoxonok kihívásait, s gondolkozásának ezt a sokszor félreismert vagy elhallgatott, vagy egyáltalában fel sem ismert tulajdonságát a mű egészére figyelő
Király István-i hermeneutika teljes jelentőségében és mélységében állítja elénk.
Németh — általánosít Király — azért vált az ellentmondások írójává, azért kényderült az ellentmondások írójává válni, mert ezer szálon és ezer formában is
egyetlen hatalmas és máig megoldatlan ellentéttel birkózott: közösség és egyén
ezerszer megoldani vélt és ezer orcában újjászülető ellentétével. Vagy ahogyan
Király tanár úr fejezetcímként is kiemeli: „Az életmű alapvonása: közösségi
elv—személyiségelv ellentmondása.''
A reá annyira jellemző erudícióval sorolja fel Király a huszadik századi
közösségi tudat Némethével rokonítható európai megnyilvánulásait, hogy aztán
ezek tükrében, ámde végül Németh saját tapasztalataira és mélységes emberiess
pgére utalva felvázolja közösségtudatának egymással sem feltétlenül kompatibilis komponenseit. Ezzel az önmagában is erősen összetett és magában sem
Mindig ellentmondásmentes közösségképpel állítja azután szembe Király István
Németh Lászlója a világképének központjaként értelmezett személyiséget, a függetlenségét őrző s magát saját belső törvényei szerint építő autonóm ember
~~ divatos szóval — „méltóságát". „A közösségi létet igenelte, de ettől elválaszthatatlanul a személyiség jogának, méltóságának szószólója volt" — kommentálja Király Németh pályakezdőként megfogalmazott hitvallását: „a társadalomban élünk, de lelkünk köldökzsinórja kifelé vezet".
Ez a „kifelé vezet" tán a kulcsfogalom Király tanár ú r Németh László szocializmusképéről vázolt bírálatához. Következetes marxistaként Király termédetesen semmi efféle elfordulást és exodust nem helyeselhet, így hát egyfajta
"kultúrkritikai irracionalizmus"-ként kénytelen értelmezni (vagy félreérteni; de
n
em félreértés a maga módján minden túlságosan igényes — azaz az „egészre"
ftgyelő — értelmezés?) Németh 1945 előtt felhozott kifogásait a korabeli szociahzmus, a kommunista mozgalom és a Szovjetunió ellen. Ne tekintsük most,
h°gy érvényes ez az értelmezés vagy sem; arra mindenesetre jó, hogy Diltheyhez kapcsolva Németh szocializmuskritikája mintegy „internalizálható" legyen,
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átvihető az autonómiáját féltő „személyiség" oldalára, s a korabeli (s későbbi)
támadásokkal szemben így kiemelhető álláspontjának etikai indokoltsága. S ha
Németh László valószínűleg soha nem is tudta a maga gomolygó és változó nemzetképét olyan nagyvonalúan a „személyiségtudat" egyfajta kibővítéseként és
általánosításaként felfogni, mint Király István Németh Lászlója, annyi kétségtelen, hogy nemzetféltésében fel-felvillan az egyszeri, a különös, az egyéni, a törékeny, ha tetszik, a „személyes" őrzésének és megbecsülésének a motívuma, bár
Németh ezt a f a j t a „kollektív individualitást" feltehetőleg nem a „személyiség
értékkategóriáiban élte meg, és általában nem így fejezte ki; ellentétben a szellem emberének a „modern kollektivizmusok" (amerikanizmus, bolsevizmus, fa*
sizmus) elszemélytelenítő tendenciáival szembeszegezett öntudatával és minőségkultuszával, amiről olykor csakugyan efféle személyes kategóriákban beszélt.
De Király István Németh Lászlójának egyenlete „Nemzettudat mint a személyiségtudat változatá"-ról nemcsak 1945 előtti magyarságképének jellegzetességeire és hibáira kínál logikus (és szocializmusképének alakulásával kongruens)
magyarázatot; tán inkább azt szolgálja, hogy könnyebben megértsük azt a2
autochton, ám a külvilág változásaira reagáló fejlődést, amelyben feloldódhatott „közösségi elv" és „személyiségelv" eredetileg mereven egymásnak szegezett
ellentéte a minőségerkölcsbe
torkolló embereszmény és a belátáserkölccsel meghatározott közösségi magatartás nagy szintézisében. És ez a lényeg, mert értelmezzük bárhogyan, Németh László nyughatatlan és ezer felé forduló tájékozódása végül is csakugyan Minőség és Belátás egymásba olvadó nagy égövei alatt
nyugodott meg és kristályosodott ki. Ezt sugározzák a jelen kötet kronologikusan és tematikusan rendezett írásai, ennek a felismerése és világos k i m o n d á s a
Király István bevezető esszéjének nagy érdeme, ez emeli tanulmányát a kötet
legszebb írásai mellé. Ehhez nincs mit hozzátenni, és nem lehet vitatkozni veleMit tehet még a recenzió? Közelébb hajolva a szövegekhez, és kronológiájukat
figyelembe véve itt-ott tán megkísérelheti felfejteni Németh László t á j é k o z ó d á - j
sának kontextusát.
Vegyük például m i n d j á r t a még orvosként írt első tanulmányt. Az Üj szem"
pontok a status praesens felvételében mindenekelőtt azt demonstrálja, hogy 3Z
i f j ú medikus elég alaposan megtanulta kora orvostudományát. Pontosabbal 1
azt, amit ebből a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán el lehetett
sajátítani. És ez nemcsak sok volt, de naprakészen korszerű is: a klinikai képzés
élettani kutatások sokasodó felfedezéseire (anyagcserezavarok, hormonok, regulációk, idegrendszeri integrációk) alapuló „funkcionális" szemléletével (emlékezzünk csak rá, miként tér vissza az író még évtizedek múlva is az Irgalomban *
Korányi-órák élményére) teljesen együtt haladt és együtt lélegzett a kor több 1
nagy orvosi centrumával. Az i f j ú medikusnak itt semmiféle „periféria-érzése'
nem lehetett. Azt tanulhatta, itt-ott tán még egy kicsit színvonalasabban is, aöút
a világ legjobb orvosi iskoláiban. Egészen természetes, hogy eljutott hozzá a kőt
meglehetősen megalapozatlan, de erősen divatos ú j diszciplínája, az alkattanAz alkat eredendően morfológiai fogalom, de az alkattan az ú j funkcionáld
szemlélet növekvő tekintélyének a korában fejlődött ki és anélkül, hogy észrevette volna, sok funkcionális elemet felszívott magába. Németh tanulmányának
az eredetisége épp ezeknek a rejtett összefüggéseknek a világos tudatosításai
joggal nevezte hát tanulmánya szempontjait újnak.
Ifjúkori zsengéken keresni későbbi oroszlánkörmök nyomait életrajzírók
csacska mulatsága; mégis mintha ezen az első íráson jobban látszana hatás & \
feldolgozás Németh László-i dinamikája, melyet aztán hamarosan elfedett ana84

tógiákat görgető (rosszhiszeműen egyenesen „metaforitisz"-ként gúnyolt) esszé*rói művészete. Az Űj szempontok mellett mindenesetre másképpen olvassa az
e
Mber A magyarságtudomány
feladatait, a Tanútól búcsúzkodni készülő Németh
fontos, meglehet az egész életmű egyik sorsfordító vagy legalábbis indikátor
értékű tanulmányát. Ahogyan az egykori medikus a Korányi-órákon a szakma
e
gyik vezető műhelyében egyik legelső művelőjétől szívta mohón magába az ú j
funkcionális irányt, úgy fogadja be most a Tanú iskolájában önálló gondolkozóvá nőtt író Kerényi hellén árnyakkal ékes szigetén egy ú j (és a maga módján
szintén „funkcionális") ókortudomány igéit. Cs. Varga István — Lackó Miklós
útmutatása nyomán — regisztrálta már ezt a hatást, de a különbségre helyezte
a
hangsúlyt: „Kerényi a görögökön át nézte a magyarságot is, Németh önmagán
ós a magyarságon át szemlélte a görögséget is." Ez ugyan igaz, de így túlságosan
általános és elvont megállapítás. Egyrészt a Kerényi-kör — Dömötör Tekla bájos
szakmai önéletrajza tanúsítja — a magyar néprajztudomány primér, nem görögs
égen át szemlélt megújulásának is műhelye volt, másrészt A
magyarságtudomány feladatain nem csupán Kerényi terminusait és nemes pátoszát ismerhetjük fel, de jellegzetes megszállottságát
is. „A megszállottság szó — emlékezik
Dömötör Tekla Kerényire — számára azt jelentette, hogy az ókortudománnyal
foglalkozó tudós nem lehet csupán filológus, hanem ennél sokkal többnek kell
fennie. Ez a több a megszállottság, tehát teljesen beleéli magát az ókori görögség
kultúrájába, lényegébe, mondanivalójába, megszállja őt az ókori görögök humanizmusa, mentalitása, ú j r a átéli az európai kulturális fejlődésnek ezt az első
"agy történelmi állomását, ezzel hat a jelen szellemi életére." Németh maga is
hivatkozik „kutatás és lélekalakítás, a legkomolyabb tudomány és a legforróbb
líra" Kerényi-képviselte egységére, s pontosan ebben az értelemben különböze t i meg magyarságtudományát a magyarsággal foglalkozó szaktudományok
életbevágóan fontos, de merőben másra hivatott halmazától. „Magatartástudomány" — veti oda ú j szempontjaira a Schicksalkunde
magyarításával a szót;
Uyilvánvalóan nem annyira Frobenius, mint inkább Kerényi szigetének szellemével (sőt szellemtudományával)
összhangban. Szegedy-Maszák Mihály az eszszéíró értékrendjét elemezve jó szemmel figyelt fel rá, hogy Németh általában
'.rendkívüli mértékben félt az elszigetelődéstől", s hogy ez — az olykor saját
kijelentéseivel is alátámasztható látszat ellenére — mennyire így volt, m u t a t j a
épp a magyarságtudományával kapcsolatban itt megfogalmazott vallomása:
..Sokan arra büszkék, hogy olyasmit csinálnak, amit senki nem csinál. Én többre
becsülöm, ha olyasmit csinálhatok, amit húszan is készülnek csinálni. Novemberben virágozni, mint a krizantém: szomorú különcség; a mandula sorsát, amely
c
supasz f á k közt virágzik ki, de csak egy lélegzettel előbb, mint tavaszra készülő
testvérei: jobban irigylem."
A recenzió nem az általánosítás m ű f a j a ; de tán nem túlságosan nagy félreértés megkockáztatni a feltevést, hogy nagy esszéírói nekilendüléseiben Németh
Mindig valamiféle mandulavirágzásszerű ábrándba ringathatta magát. A TaMít az elszigetelődéstől való félelem, Ortega példája és Gulyás Pál baráti kézfogása — erről Németh maga többször vallott — indította el; de kirobbanó
yirágzását és hervadását — ezt a jelen kötetbe szórványosan bekerült írások is
Igazolják — a Mozgalom és a Reform váratlan kihívása és gyors hanyatlása határozta meg. A magyarságtudomány feladatait a Tanú mellett, illetve után elsőfórban a Válasz lett volna hivatott megoldani, s bár Németh a lap indulásában
Mkább csak saját csődjét regisztrálta (lásd A szökevény), később Sárközi György
av
a t o t t — vagy inkább a fenti értelemben megszállott — szerkesztésében csakugyan sokat meg is valósított belőle. Sőt; a háborús borzalmakból újjászülető
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országban Sárközi Márta és Illyés Gyula még néhány esztendeig folytatni — és
nem egy tekintetben kiteljesíteni — is tudta a programot, szellemi otthont teremtve a magyar irodalom nem kizárásos alapon felfogott egész népi szárnyának, nem utolsósorban épp a többfelől is üldözött Németh Lászlónak. Különben
már az induló Válaszban mutatta a társszerkesztő Fülep Lajos hatalmas dörgedelme a Nemzeti öncélúságról, hogy Németh (általános magatartástudománytól
Európa, m a j d Közép-Európa sorskörein át az itteni legbelső körig sűrűsödő)
magyarságtudománya egyáltalában nem krizantémvirágzás volt. Azt meg Grezsa Ferenc minuciózus elemzéséből tudjuk, hogy a Megmentett gondolatok miként készült valóságos „második Tanú"-ként a vásárhelyi klíma inspirálására
egy remélt ú j tavasz mandulavirágzásának. Végül pedig a sajkódi certoza társakat kereső remetéje — immár a belátáserkölcs magosából — maga elmondotta, miként szánja-szánná bíráló és javító gondolatait a szűk, de emelkedő
jelen nem egészen lehetetlennek érzett kitágítására egy „szocialista tizennyolcadik század"-dá. (Lásd a második kötetben: Ha én miniszter lennék — Levél
egy kultúrpolitikushoz.)
„Az öregkor ereje az — írja i f j ú - és férfikora küzdelmeire emlékezve Az öregedésről 1948-ban, a pár boldog vásárhelyi évtől búcsúzva —, hogy magunk is elegek vagyunk hozzá." Csakhogy ezt a „magunkat' |
jelentősen minősíti a kiegészítés: „S ha egy i f j ú Pleiadhoz legalább heten kellenek, egy nemzet felnövéséhez az emberiségbe — Weimar a példa — két, sőt;
egy öreg is elég lehet." Mandulavirágzásra utal ez még, vagy már krizantémra?
És különben is miért pont Goethével nőtt fel a németség az emberiségbe? A műértelmezés ne akarjon okvetlenül mindent megérteni, tanítja találóan Balassa
Péter, s a recenzióra nyilván fokozottan érvényesek okos szavai. Mindenesetre
magáramaradásaival és fenyegetettségeivel párhuzamosan gyakran mintha növekedtek volna Némethben a vállalt feladatok dimenziói, olykor emberfelettiig„Egy nagy összeroppanás előérzete — vallja 1943-ban —: múzsáim közül mindig
a legsarkallóbb volt."
A szerkesztés bevezetőben jelzett szempontjai szerint elég bőven' jutott
ettől a múzsától sarkallt írás a kötetbe, főként a harmincas évek végéről és a
negyvenes évek elejéről, a Kisebbségben forrásvidékéről s az általa kavart viharok időszakából. Köztük rövid és indulatos riposztok, célzatos i n t e r j ú k ; kontextusukból kiszakítottan nem is mindig érthetők, Grezsa Ferenc szakszerű j
jegyzetei segítenek legalább betájolni őket. De akadnak köztük az egész életmű j
szempontjából fontos nagy írások, és sokszor a kisebbek szenvedélye vagy szenvedése is valami több mint filológiait: valami teljességet segít megsejteni.
Ebben a teljességben maguktól szertefoszlanak a vádak, gyanúsítások és
viszolygások, a rejtett ellenérzések, amelyek feltehetőleg az írások életműben
történő kiadását is oly sokáig akadályozták. Hiszen például nyilvánvaló, hogy
a Pap Károly-esszé írója semmiféle antiszemitizmussal nem vádolható, ezt a bevezető esszé is kellőképp hangsúlyozza, de megjegyzi, hogy Németh más írásaiban azért fellelhető „elrasszizálás is: f a j i kérdésként kezelt olykor társadalmiakat. Nemcsak a tőke kérdését fordította le úgy nemegyszer mint zsidóproblémát
ezzé vált néha szemléletében az ú j városi kultúra, a boulevardkultúra felszínessége, könnyűsége is, avagy a baloldali mozgalmakat jellemző absztrakt, dogma
tikus nemzetköziség." De m á r Szegedy-Maszák Mihály észrevette, hogy ez sen'
egészen így van, idézte is a megfelelő textust A magyar élet antinómiáiból, ebből a Szekfű Három nemzedékének
ú j kiadásával vitázó, s az életműsorozatban
még kiadásra váró Németh-tanulmányból: „"-Zsidóság és kapitalizmus, írta
Szekfű Gyula a fejezet élére. Én (s ebben egyetértek P a p Károllyal) a zsidó86

kérdés rendezése érdekében ezt a két szót szétválasztanám.« Indokolása egyértelmű: Magyarországon a társadalom mintegy rákényszerítette a zsidókra a
kereskedelmet s a tőkés vállalkozást, s éppen ezért nem teheti felelőssé őket az
ország életében betöltött helyükért. »A zsidó népnek tulajdonképp igaza van,
a
Mikor nem követi Pap Károly tanácsát, s nem segít neki a kapitalizmus lerombolásában; legalábbis nem addig, amíg ez a kapitalizmus az ő egyetlen fellegvára, A zsidóság csakis akkor állhat a mi szocializmusunk mellé, ha mi a
fellegvár fejében visszaadjuk neki szabad mozgását a nemzeti élet minden ter
ületén.«"
Ezek tiszta szavak, s nem elszigeteltek Németh életművében. A Pap Károlyesszé ugyanígy leszögezi, sőt meg is toldja az egyén szabad mozgásának követelését a kivándorlás szabadságáéval és a kisebbségi sors vállalásáéval (amit Pap
Károly egyedül etikusnak ítél): „Vállalja a zsidóság mai hazájában a kisebbségi
sorsot, s igyekezzék önmagában, a szétszórt és mégis összetartozó zsidó nemzetben kicsiben megvalósítani a kívánatos Világharmóniát. Legyen lánc a népek
közt, nem úgy, hogy a maga nemzetiségét eldobja, vagy a másét eldobatja, han
e m hogy népi sorsában vállalja a népek fölöttit." Németh nem titkolja, hogy
szíve szerint ő is ezt a megoldást választja, sőt mintegy a magyarság sorsának
a
z előképét látja felvetődni benne: „Néhány hónap óta magam is Pap Károly-ian
kezdek a népemről gondolkozni; olyasformán a magyarokról, mint P a p Károly
a
zsidókról." Egy keserves sóhajjal végigtekint a magyar történelmen, s felvilfentja a közelmúlt reményét: „Pályám első felében én reformer voltam. Bírálatfal, tájékozódással, európai eszmével, magyar javaslattal: a kis magyar államot
•gyekeztem népem számára közép-európai bázisul kitatarozni. Csonka-Magyarország lett volna Cion, s az elszakadt magyarság: a hivatásgondolatunkat hordó
tagok." Ám a reform-bizakodás megcsúfolódása és a romániai utazás szomorú
tapasztalatai szertefoszlatták álmait. „A reformer egy pillanatra meghőköl: állama reformjában alig tud már hinni, s államát lelkében nem meri feladni még.
Ez az a tétova pillanat, melyben a P a p Károly-i szavak a magunk állapotát kezűik megnevezni, s a gondolkozó, míg az országtatarozás elveit ismétli, monoton,
fájdalomba merült verítékkoszorús homloka mögött az "-eszmévé halás« lehetőségeit is számba veszi már." Vagy nekünk m á r ez sem adatik meg? „Felolvaszt
bennünket nyomtalan a világ kohója, ahogy Ady jósolta?" Ahogyan Kerényin
ek a „hellenitás", úgy lesz itt barátjának s tanítványának a „zsidóság" egy
Mára vonatkoztatott „megszállottság" forrása: „Olyan a magyar író ma, mint az
álmodó. Ügy érzi, egyetlen szót kellene kimondani, hogy nagy szerencsétlenséget
hárítson el, s nem bírja, a nyelve megbénult. Az agonizáló magyar kultúra szava
gyötri a népekhez, melyek közt ezer éven át őrizte Európa keletén Európát,
hogy eztán állama bomlásában mint eszmévé halt nép őrizhesse tovább." Ez a
sorsvízió konkretizálódik azután 1939 félelmetes tavaszán Szekfű asszimilációt
firtató kérdésére a Kisebbségben keserű mondataivá. Csakhogy míg a megszállottság szintjén a többértelműség, sőt, akár a félreérthetőség nemhogy nem za„ v ar, de egyenesen a „műfajhoz" tartozik, egy olyan programadó vagy — ma
• tán így mondhatnánk — „politológiai" írásban, mint a Kisebbségben,
szükségeképpen tévedések forrása. Nemhogy szándékában (ezt a jelen kötet számos írása
1
igazolja), de szövegében (bárki könnyen meggyőződhet róla, ha m a j d megjelelik) sem akart kizárni a Kisebbségben senkit a magyar kultúra múltjából és
jelenéből; de ha egy másoknak követhetetlen vagy mások által követni nem
kívánt idealizált magatartásforma — ha ugyan egyáltalában körülírható ilyen
•"acionális hidegséggel a „mélymagyarság" — egy adott pillanatban úgyszólván
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minden akkor lehetséges és megvalósítható etikai értéket magához vonz, akkor
ezáltal, akarja vagy se, mégiscsak lefokozza és elutasítja valahogyan a (magát
joggal ugyanannyira értékelő) többit. Egy huszadik századba szakadt hellén esetében — ha netán megszállottsága magosaiból a napi gondok szintjére szállana
le — ez legrosszabb esetben is legfeljebb mosolygásra késztet; ám egész néprétegek, egy egész nép, egy egész nemzet sorsának, történetének, politikai állapotának konkrét értelmezésében nem válik-e óhatatlanul keserűség, csalódás,
gyűlölet forrásává?
Főként az efféle reakciókra való válaszokban jelentkezik a jelen kötetben a
Kisebbségben gondolatköre. A kritikák és támadások miatt érthetően feltűnik
bennük a megdöbbenés és sértődés hangja, ámde ezt felváltja és elnyomja a
küzdelemé, ahogyan Németh a Szekfű utalására gyorsan odavetett eszméit néhány kiemelt ponton megpróbálja tisztázni és elmélyíteni. A Budapest
meghódítása, a Miért nem?, a Magyar felsőbboktatás, a Miért nem boldogulunk?, a
Népkollégiumok
a vidéken, A magyar vezető réteg valamiképpen mind a feladatuk ellátására képtelenné vált fölsőbb rétegek jellegzetességeit és történeti kialakulását vázolják, s vizsgálják felfrissítésük lehetőségét. „Platón óta — írja
egyebek közt — a nagy szocialisták soha nem akarták elhinni, hogy a természetes társadalmi rétegződés, melyet az alkatok és érdekek tülekvése hoz létre, föltétlenül különb, mint a mesterséges, melybe az emberi értelem, állam, kereszténység, célszerűség vagy igazságosság ideái is beléavatkoznak. A természet szerintük bölcs, de rászorul a segítségre. Az élet a nagy szocialisták segítségét
sokszor csúffá tette; a természetes rétegző bölcsebb, erőteljesebb és előrelátóbb
volt a mesterséges rétegzőknél; a szocialista hit azonban, hogy a társadalmi élet
nem érték szerint s nem is a legjobban válogat, túléli a szocialista kontárságot.
Nem vagyok érzéketlen az arisztokratizmus iránt, s elismerem, hogy a történelem ismert tűzben kiválogatott s helytállással és műveltséggel kondícióban tartott vezető rétegeket. Ilyen volt a tizenhetedik század magyar főnemessége, s
nem tagadható meg elég nagy értéktartalék a múlt század eleji ernyedt magyar
középnemességtől sem. A mai középosztálynak azonban sem kiválogatódása,
sem teljesítménye, sem viselkedése nem olyan, hogy az arisztokrata elvre hivatkozhatna. Ma több arisztokrácia van lenn, mint fönn. A magyar történet utolsó
századai nem vezetőket, hanem helytartókat adtak és neveltek ránk, akiket a
legjobb kiválasztás elve még akkor sem igazolna, ha ez az elv föltétlen igaz
v o l n a . . . Ha az első korban a magyarságot még a maga főrendjei vezették, a
másodikban a maga nemessége nagy küzdelmek után s látszólag kiegyezve adta
meg magát, a harmadikban a maga polgársága nem is alakulhatott ki; természetes vezetői inkább csak irodalmi és művészeti csodákba vethették fel maguk,
politikai mozgalmakat szervezni többé nem tudtak."
Németh amúgy is tömör érvelésének a sűrítése még ilyen — kivált recenzióban — illetlenül hosszú idézettel is könnyen meghamisíthatja a szöveget; egy
olyan ízig-vérig írót, mint Németh, általában a részletek hitelesítenek. Ha felü t j ü k Szekfű Gyula historiográfiájával vívott hosszú viadalának dokumentumait, vagy reformtörekvéseinek bukását summázó keserű írásait, jelen kötetben
mondjuk az Utóhangot vagy a Messzirőlt, a szikár vázat nyomban az élet színessége váltja fel. Milyen plasztikusan jellemzi például Gömböst és híveit, a „szegediek" ravasz országlását, vagy milyen frappánsan Bethlen, Szekfű, Babits
„korhősökké" válását — értékeik ellenére: „Egy alacsony kor reprezentáns szellemének lenni még nem alacsonyság, amint nem okvetlen nagyság egy alacsony
kor ellenzékében állani."
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A részletek színei tán mégis a jelen kialakulást értelmező történeti elemzéekben-utalásokban a leggazdagabbak. Németh történeti érveléseit a szakma
többnyire dilettáns — bár szellemes — konstrukciókként vetette félre, csak
•nemrégiben figyelmeztetett rá alapos tanulmányaiban Gergely András, hogy ha
s
zakmai felkészültség tekintetében természetszerűleg nem is, a szempontok és a
töjékozódás frissességében és a konkrét elemzések logikájában Németh igenis
állja a versenyt nagy ellenfelével. Sőt, a kétségtelen rokonszenven túl még
mintha valami gondolkozásbeli hasonlóság is megnyilvánulna olykor igen élessé
v
áló vitáik hátterében. Az itt közölt írásokból csakugyan jól látszik, hogy Németh történelemképét ugyanúgy relevánsként elfogadott nagy értékek szelektálták, válogatták össze, mint a Szekfűét. Szekfű a „létező neobarokk" társadalmára kívánt kedvező fényt vetni a múlt rendkívül gazdag, de tendenciózus
tálalásával; Németh — nem csekély mértékben épp Szekfű ábrázolásaihoz választott ellenpéldáival — a neobarokká züllés hosszú folyamatát és a kiemelkedés utópiájának („minőség" és „szocializmus" autochton magyar ötvözetének)
Aranyfedezetét kereste múltunk mélységeiben. Közben egy-egy régmúlt vagy
ájabb kor „sajátértékeire" hol egyik, hol másik talált rá inkább; Gergely Andr
ás tüzetes tanulmányai alapján úgy látszik, hogy Németh „találati aránya"
mai tudásunk szerint nem föltétlenül volt rosszabb. A történelem soha nem
^ontható fel egyetlen értékrendszer harmonikus spektrumvonalaira, az ellentétes megközelítések lehetősége a történések szövevényében eleve adva van.
Németh és Szekfű megközelítése leginkább mégis tán abban a kísérletükben különbözött, ahogyan a magyarság történelmét Európáéba kívánták illesztöni. Szekfű végig a Német—Római Császárság és legitim örököse, a Habsburg
^irodalom koordinátáiban gondolkozott (tán azért is tudta végül elfogadni egy
másik nagy bürokratikus soknemzetű birodalom kereteit és korlátait); Németh
Európája önálló és egymástól akár lényegesen különböző nemzetek szimfóniája
yolt, melyben hol egyik, hol másik játszotta az alapmotívumot. Proust-élménye
Ás a megújuló francia középkorkutatás (ha az Annaíes-kör munkáit nem is, az
ev
olution de l'humanité pompás középkorköteteit, s Pirenne—Fociilon—Cohen
munkáját láthatóan használta) fölhívhatta a figyelmét a középkor jelentőségére.
A minőségeszményben Hellász napja s Keats Hellász napján érlelt Hyperionja
mellett nagy s úgy lehet, növekvő szerep jut a középkor holdfényes homályának;
a
középkor nagy alakjait: a hit, a hűség, az igazság, az orthodoxia és a heterodoxia megszállottjait Németh láthatóan az önmagára ismerés szemérmes örömével köszönti. Nemcsak a VII. Gergely; az író „Róland-komplexuma" ugyanegy tanúsíthatja ezt; s Hendrik de Man szocialista eszméjéhez is elsősorban a
középkori városokból kinövő „munkavallás" tervezhetetlen minőségigénye vona t t a . Ez állítja szembe Németh „Nyugat"-ját „Bizánc"-cal: „A szabad egyéniségek nyugtalan és termékeny egyensúlya a közösségben, a meg nem valósítható
magas eszmék holdmunkája az életben; az a megfoghatatlan és mégis mindenütt
jelenlevő irrealitás, mely semmitől sem különbözik úgy, mint Bizánc rögzített
•"ealizmusától... Akik írásaimat olvasták s értették, zsigereikben kell érezniök,
mi az európai vallás. Mennyire kell éreznem nekem, aki annyi száz élményen:
s
zophoklészen és Gergely pápán á t éppúgy ezt a nagy alapörömöt és alapfájdalmat hajszoltam, mint a kortára Nyugat íróiban, vagy a minőségszocializmus,
a
Bizánc-mentes szocializmus álmában."
De vajon a Nyugat és Bizánc (1936) hűségvallomása Nyugat nyugtalan lelkéhez csakugyan „korábbi Kelet-Európa-elképzeléseit" helyettesíti — éspedig
52
életmű logikája szerint végleges érvénnyel —, amint azt Kulcsár Szabó Ernő
* e gutóbb egy töretlen logikájú tanulmányban levezette? Aligha. Először is Nés
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meth „Bizánc"-a „Nyugat'-jához hasonlóan valószínűleg metafora; nemcsak
idő-, de térbeli elhelyezkedése sem föltétlenül reális koordináták szerint keresendő. Lényegesebb azonban, hogy bár Németh nagy „keleti Golf-áramát" mindig is „nyugati" vizek melegítették, ez a „nyugatiság" gyakran honi, illetve
kelet-európai forrásokból táplálkozott; amint egyebek közt a kora újkori horvát—magyar—erdélyi—lengyel arisztokrácia „vezető képessége", a protestáns
prédikátorok hűsége, a Közép-Kelet-Európát egyetlen hatalmas gazdasági régióvá ötvöző kereskedelem, a reformkori köznemesség és irodalom nemzetteremtő szövetsége, a népi írók föltűnése tanúsítja.
Közép-Európa, illetve Közép-Kelet-Európa Németh írásaiban sohasem holmi
wallersteiniánus „félperifériája", illetve „perifériája" Nyugatnak; pláne nem
olyan perifériája, amellyel kapcsolatban egyetlen „európai" feladata — és vágya — a „felzárkózás" lehet. Németh Közép-Kelet-Európája meglehet egyáltalában nem is — ma divatos szóval — „geopolitikai" fogalom volt, sokkal inkább
tán egy metahistóriai ábránd. Az „ábránd" azonban nem azt jelenti, hogy az itt
élő sokféle népnek ne lennének közös értékei és érdekei. Ellenkezőleg, Németh
ábrándja épp arra a fölismerésre épült, hogy a múltban, a meglehetős régmúltban persze, ezek az érdekek és értékek még magától érthető természetességgel
érvényesültek a civilizáció, a társadalom, a kereskedelem, sőt a politika szférájában is, nemcsak a hangjegyekkel és formákkal kimérhető paraszti mélységekben. Németh ,,Bizánc"-a egyebek közt épp ennek a közös sorsnak az elárulását
jelenti, a „balkanizálódó társadalmat". S mint ilyen, egyáltalában nem korlátozódik ,,Kelet"-re, ellepheti könnyen „Nyugat"-ot is. Kivált egy régi értékeit
lassan veszíteni kezdő Nyugatot. „Nyugat olyan volt, mint az állati test; az alkotás ú j s ú j szívverései tartották benne az életet, minden fényes szakasza alatt ott
volt a megsemmisülés, mint ahogy minden pulzus-völgyben ott van a halálBizánc élete csendesebb, állandóbb, tenyészőbb, növényibb, bírja a légszomjat,
s átteleli a zimankót. Öriási előny ez ma, amikor Nyugaton valami b a j van, s a
folyamatos teremtésben kimerült, a folytonos kiterjedésben elsekélyesedett a
nyugati szellem, a Szókratészé, Szent Benedeké, Szent Bernáté. A kereszténység
kiadta őstörténeti melegét, anélkül, hogy valami pótolhatta volna. S mint ahogy
a kiégő nemes sejteket a szervezetben is élő kötőszövet helyettesíti, Nyugatba is
benő, s egyre jobban hegesíti Bizánc."
Ne kérjük számon Németh metaforáitól a közvetlenül lefordítható történeti realitást. A lényeg az, hogy Németh nemcsak „Bizánc"-tól, hanem „Nyug a t - t ó i , a „létező Nyugat"-tól is féltette a maga „Nyugat"-ját, melynek nyugtalan lelke útnak indította. „Minőségszocializmusa" — az Európa múltjából felragyogó fények és a klasszikus tizenkilencedik századi szocializmus szép ötvözete — egyaránt hivatva lett volna óvni „Bizánc" tán védő, de végül halálba
merevítő ölelésétől csakúgy, mint a hegesedő Nyugat jóléti sivárságától. Legfőképpen pedig saját felzárkózó önteltségünktől: „Még akkor is, amikor nyugatinak, humanistának valljuk magunkat, mennyire bizánci: irtózásunk a teremtő
naivitástól; könyvtárnok fölény és meddő csillogás humanizmusa ez, bizánci
»paideia«."
Álljunk itt meg; hisz vannak könyvek, amikről a recenziót úgyis csak abbahagyni lehet, befejezni nem. Ilyen könyv ez is, és m á r amúgy is túlságosan
hosszúra nyúlott a recenzió.
Illene végül recenzensnek örömét kifejeznie, hogy megjelenhettek végre
— Grezsa Ferenc és Király István sokéves fáradozásainak és helytállásának köszönhetően — ezek az írások. Bár ma m á r szinte nem is értjük, hogy mi volt
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bennük „problematikus", úgy megnőtt a szólás szabadsága. S ha valaminek, hát
nnek csakugyan örülni kéne. Csakhogy lassan hitelüket veszítik a szavak; valami furcsa szellemi infláció áraszt el mindent; és ahogyan ma, tegnapunknak
Még az esetleges erényeitől is undorodva, gyógyszerként mohón egy „létező Nyugat" karjaiba kívánkozunk, abban nehéz fel nem ismerni Németh László több
Mint fél évszázada leírt sorainak keserű aktualitását. (Magvető és Szépirodalmi,
1989.)
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