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Németh László életműve megítélése kapcsán már lecsillapodtak az indulatok: nem 
esküsznek már rá, mint vallásalapítóra és nem kiáltanak kútmérgezőt sem; századunk 
legnagyobbjai — a klasszikusok — között tartja már számon az irodalmi tudat. Az utóbbi 
két évtizedben talán az ó munkásságáról született a legtöbb tanulmány és monográfia, 
kandidátusi és doktori disszertáció. De még az alakuló új Németh László-képnek is 
„vibrálók" a hangsúlyai: még sok helyt kísértenek a régi indulatok. Ahogy Király István 
akadémiai székfoglalójában megállapította: eltérően ítélik meg az életmű súlypontjait, belső 
folytonosságainak problémáit, s eltérő koncepciók alapján vélik felrajzolhatónak Németh 
László gondolkodói-szellemi arcát. 

A folyvást gazdagodó Németh László-irodalomban is megkülönböztető szerepe van 
Grezsa Ferenc monográfiáinak; a legnehezebb kérdések tisztázása szempontjából is. 
Németh László vásárhelyi éveiről írott könyvét nem csak az irodalomtörténet, de a 
művelődéstörténet és az ideológiatörténet is alapműnek tekintheti. A folytonosság és 
változás egységében mutatja fel Németh László munkásságát, a magyar és a világirodalmi 
folyamatok ismeretében, elemző és szintetizáló erővel, igazolva Németh László önmagáról 
adott képét is: nem Saulus volt a damaszkuszi úton, hanem inkább galagonyabokor, „mely 
rügyből szárat, szárból virágot hajt (tüskét is közben): erre is van ága, arra is, hol itt éled, hol 
ott szárad, de egészében mégis csak hű és hajtani és gyümölcsözni óhajtó bokor." 

Ennek a „hű és hajtani és gyümölcsözni óhajtó bokor"-nak — maradjunk egyelőre a 
képnél — még a vásárhelyi, koalíciós időknél is nehezebb elmondani a háborús, 1939 —44 
közötti éveit. Ennek a korszaknak a problémáit korábban a jóakaratú kutatás inkább-csak 
óvatosan, elkerülhetetlen esetekben érintgette. A Kisebbségben, a második Szárszói beszéd 
évei voltak ezek Németh László pályáján; a harmadik út, a nacionalizmus, a megmaradás, a 
népi irodalom, az útkeresés, az útvesztés kérdései itt csomósodtak. 

Grezsa Ferenc alázattal és elszántsággal kezdett az aknásított terep feltárásához és 
rendezéséhez. „Illő — mondja meggyőződéssel —, hogy e korszakot az ellentmondásokat 
sem tagadva, de azokat megértve, helyére rakva kiszabadítsuk kompromittált státuszából." 

A Németh Lászlót elmarasztalni szándékozó indulat e pályaszakaszt vélte a legkevésbé 
értékteremtőnek. Grezsa Ferenc felmutatja az igazságot: a Németh László-életmű közel 
negyede akkor született; e pályaszakasz termése mennyiségileg mindenképpen a leggazda-
gabb. A népéért való aggodalom, a veszélyhelyzet érzése fokozta végsőkig az írói 
teljesítményt: Németh László a történelmi és a személyes sors (betegség) szorításában 
szerette volna életművé összegezni pályáját. S ha minőségben nem is születtek oyan csúcsok, 
mint a Ta/iú-korszak nagy essszéi, vagy a Gyász a korábbi, s majd az Irgalom a későbbi 
esztendőkben, de — ahogy Grezsa Ferenc mondja — „a csúcsokért, a »kiterjedés« 
izgalmaiért kárpótol »a magas fennsík«, az alkotás egyenletes színvonala." 

A második világháború 1939-ben kezdődött, s Magyarország csak 1941-ben lépett a 
hadviselők sorába — Grezsa Ferenc azonban már 1938-tól kezdődően jelzi Németh László 
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háborús korszakát. Okkal. Okkal, mert Németh László számára — jól érzékeli Grezsa 
Ferenc — már 1938 tavaszától „a legfontosabb sorskérdés. Egész emberi, írói magatartásá-
nak újrafogalmazását sürgető egzisztenciális probléma" a háború. A háborús korszakban 
már nem a lélek „növekedési ösztöne", hanem a nemzeti lét fenyegetettsége adja a 
feladatokat. Nagyon jól látja Németh László: a külön magyar út lehetősége elmúlt; az 
eszménynek meg kell alkudni a kényszerekkel; sokkal kevesebb lesz, amit választhatunk, és 
sokkal több, amit készen kapunk. Ó is, mint kortársai közül annyian, a háború éveiben 
erősebben fordult a történelemhez; történelemszemléletében megfogyatkozott a mítosz és 
fölerősödött a realizmus igénye; erős identitástudattal kereste a magyarság helyét a világban. 
Kezdettől s mindvégig szemben állt a háborúval, a német imperializmussal. A nemzeti 
szocialista eszmék csábításával az öntudat szigorát állította szembe; a jelen „ránkzúduló" 
rettenete ellenében a történelemhez fordult; a jelent a „múlttal robbantgatja". 

Történelmi vállalkozása műfaji változásokat is hoz munkásságába. „Mindenekelőtt — 
jellemzi a módosulást Grezsa Ferenc — a sokféleség látványa a szembetűnő: a históriai 
élményt problémaként, lírai önvallomásként, emberben fejlődésrajzként, szorongató drá-
maként egyaránt meg kell formálni." A Tanú-korszak rendkívüli szellemienergia-koncentrá-
ciót kifejező, rakétaként fölröppenő esszé műfaja helyett, a fölröppenő fényes rakéták 
tüneménye helyett a „szétrobbanásnak", a „szilánkok esésének" látványát kapjuk, tanul-
mány és regény, önéletírás és dráma bonyolult szövetében. Az egyes műfajok is „újraképződ-
nek", metamorfózison mennek át: a tudatregény bábjából kibontakozik a történelmi regény; 
a kötetlen, naplószerű esszéből a monográfia, a vallomásdrámából a közösség megmaradásá-
nak gondját hordozó szigetdráma. S új műfajként tűnik fel a publicisztika. Meggyőzően 
mondja Grezsa Ferenc: az 1938—45 közötti idő nem vargabetű, hanem szerves folyamatot 
jelez Németh László pályáján. 1944 elejéig, míg „önként és tiltakozásul" el nem némul, sok 
terv, eszme, látomás születik, s halmozódik fel, amiből majd a vásárhelyi korszak építkezik. 
Németh László mindenképpen a jövő elé nézett. Azt várta. Azt munkálta. 

Grezsa Ferenc ebben a könyvében, mint a korábbiban is, kitűnő filológusnak bizonyul; 
mindent feltár, mindent számba vesz, amit a kutatás elérhet; még lábjegyzeteiben is 
számtalan tanulmány anyagát zsúfolja. Az adatok erdejében, a szálfák és bokrok ezrei között 
biztosan tájékozódik. Nem téveszt arányokat; biztosan építkezik. Pedig nem könnyű a 
dolga: a tető felől halad az alapok irányába. Előző könyvében az új világba érkező íróról 
beszélt, most a régi világ omladozásából utat kereső alkotóról szól. De a nehézségen átsegíti 
meggyőződése: csak egy Németh László van; ugyanaz az ember küzdött, birkózott a háborús 
években, aki Vásárhelyen írta ragyogó műveit, s valamikor, a Készülődés idején a Harmadik 
Magyarországról álmodott. Tudja Grezsa Ferenc, hogy Németh László életműve „nehezen 
szorítható éles, dátumszerűen megjelölhető határok közé. Az egység, az állandóság 
kategóriája legalább olyan mértékben jellemző rá, mint a változásé, a megújulásé." írói 
útjának szakaszai ugyan elkülöníthetők, de az új korszak csírái, majd továbbélő, újabb 
korszakokba átnyúló folytatásai el-elfödik a cezúrákat. A Kisebbségben előzményei, 
gondolatai például már a Magyarság és Európában, sőt az első Móricz-tanulmányban 
felsejlenek, az Irgalom genezise az egész pályára kiterjed. Azt is tudja Grezsa Ferenc — 
szakítva a Gaál Gábortól kezdve szinte máig fel-feltűnő elképzeléssel —, hogy a gondolkodó 
és a szépíró Németh László nem két egymással vitázó ember; a tanulmányíró és a szépíró, a 
gondolkodó és a művész, a programfogalmazó és a tragikumábrázoló ugyanaz a lélek. 

S mindenekelőtt a gondolkodó a pálya „vezérlője". Valamennyi írás a minőség 
eszményét váltja át a „körülmények és szándék diktálta feladattá." Az életmű alaptörvénye: 
„Folytonosság a megújulásban". 

Az egymást követő korszakok erősebb változást hoznak a művek gondolati tartalmá-
ban, mint esztétikai alkatában. A Gyász és az Iszony más-más, egymástól távol eső 
korszakban született, művészileg mégis rokonok. Roppant anyagismerete, helyes szemlélete 
alapján így Grezsa Ferencnek teljes látomása van Németh László útjáról és életművéről, s a 
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teljes életút, a teljes életmű ismeretében jó arányú képet adhat bármely részletről. Ha olykor 
mégis úgy vélheti a Németh László-problémákban kevésbé járatos olvasó, hogy Grezsa 
Ferenc egy-egy ponton inkább á kedvezőbb mozzanatokra teszi a hangsúlyait, annak 
többnyire az a magyarázata, hogy Grezsa Ferenc az egész életút ismeretében, a végkifejlet 
ismeretében ösztönösen is a bontakozó, rügyező, továbbhajtó ágakra figyel erósebben, s 
nem a visszacsípett, elszáradt kacsokra. 

Németh László háborús éveinek, sót egész életművében a Kisebbségben számított a 
legnagyobb botránykőnek. Talán még a Szárszói beszédnél is nagyobbnak; 1945 óta csak 
most jelent meg először legális kiadványban az életmű Sorskérdések című zárókötetében. 
Még a legérzékenyebb kutatók is többnyire kerülték vagy csak tapintatosan érintették 
problémáit. Grezsa Ferenc az első, aki nagy fejezetben elemzőn, értőn, az ellenérzések és 
ellenvetések ismeretében, az életmű, a történelem összefüggéseiben foglalkozik vele. 
Gonddal, érzékenyen tárja fel a Kisebbségben születését, forrásait, szemléletét, gondolati 
hozományait és tévedéseit; lírai elemeit, műfaji változásait. Felmutatja a Kisebbségben 
írójában munkáló nemzeti felelősségérzetet. Felmutatja a nemzet pusztulásának rémétől 
megrohant embert, aki népe megmaradása érdekében bár kétségbeesetten, szaggatottan, de 
minél több fontos dolgot el akar kiáltani, akár a pontos, részletes kifejtés, az árnyalás 
rovására is. 

Akkor már két éve abbahagyta Németh László a Tanút, akkor már mögötte volt a 
Minőség forradalmának utópiája, már elveszett benne — legalábbis egy időre — a hit, hogy 
a Duna-táj kis népei maguk alakíthatják sorsukat. Akkor már emigránsa volt az országnak és 
saját sorsának: a sebek, amelyeket az országtól kapott, s a szíve, amely rendetlenkedni 
kezdett — a szépirodalom „tisztító öblítését" tették számára kívánatossá. Önérzete sebeit 
drámában próbálta kiégetni, s egy hétkötetesre tervezett regényben, az Utolsó kísérletben 
akarta a „jövőnket" rögzíteni. Szépírói műhelyéből, a regény állványai közül a történelem 
„ráncigálta" ki. Az anschluss-szal a hitleri Németország megjelent a Lajtánál; Magyarország 
számára közvetlen életveszedelemmé lett. A következő évben lerohanta Csehszlovákiát; 
bizonyossá vált, hogy nem áll meg a német nyelvterület, a germánság határán. Németh 
László külső segítséget nem remélt: úgy vélte, a nyugati hatalmak készek átengedni 
Kelet-Európát a németeknek; a Duna menti kis népek közös frontja nem alakult ki, a 
Márciusi Front felbomlott, a visszanémetesedés jelei mutatkoznak. Félő volt, hogy közép-
osztályunk — „Németország és Oroszország közé ékelődve" „nemzeti szocializmussal, Szent 
István birodalmának mákonyától eltelten" nem áll ellent a germán hódításnak; a gyenge 
öntudatú ország nem tud szilárdan megállni az idők viharában. A szétszóródás Ady által 
megénekelt rettentő víziója erősödött fel benne, s Ady szegénylegényeinek elszántsága: 
hogyha minden reped, szakad, becsületes szegénylegények pihennek a romok alatt... 

A katasztrófa, a kataklizma előérzetében, a szétszóródás, a vízözön víziójától gyötörtén 
szakadt ki belőle a Kisebbségben. Kiáltásként lehet leginkább megérteni: néma gyermek 
felkiáltásának anyja veszedelmén. Nem szakmunkaként kell elsősorban olvasni, hanem az 
író személyes vívódásaiként. Nem a benne levő igazságok és tévedések, hanem a belőle 
kicsapódó líra az igazán meghatározó. Jól látja Grezsa Ferenc: inkább erkölcsi, mint 
politikai természetű ez a program. A bekövetkezhető legrosszabbra, egy új Bach-korszak 
esetére készült, hogy tartsa a nemzetben a lelket. Úgy vélte Németh László, hogy az adott 
időben „a magyarságnak semmire sincs nagyobb szüksége, mint hogy feje fölött — ahhoz 
tartozó magyar öntudatot hordjon." 

Innen érthető, az elképzelhető megszállás beszámításával, hogy a Kisebbségben-nek 
kettős olvasata lehetséges. Ahogy Grezsa írja: „Egy kijelentő és egy feltételes módú, egy 
személyes meggyőződésre és egy felvállalt szerepre vonatkozó. így például a »kisebbségben« 
metaforának (a röpirat a „történelem elé" készült!) van vizionárius jelentése is: a német 
megszállás, a gyarmati lét sorsállapota fogalmazódik meg benne. És a hozzá ajánlott 
program, életrecept." 
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Németh László tudta: a Kisebbségben sok vitát fog kiváltani. Öt gondolatban azonban 
egyetértésre számított. Egyetérthet a visszatekintő történész is. 1. Európa régi nyugalmi 
helyzete megbomlott, lavinaszerűen gördül valami új felé. A lavina fő árka a Németország és 
Oroszország közé eső tér, a „kis népek öve". 2. Erre a görgetegre a magyarság még kevésbé 
készült fel, mint a Duna-táj más népei. 3. Fontos, hogy a korábban induló lassú reformjai el 
ne akadjanak, a „külső indukciók" most különösen veszélyesek. 4. „A magyarság aligha állt 
nagyobb megpróbáltatás előtt, mint most. Nincs remény, hogy ezt a megpróbáltatást, mint a 
maga gazdája, s a maga érdekeinek védője ússza meg. A népet passzív ellenállása, a 
szellemet heroizmusa azonban ezen a megpróbáltatáson is átviheti". 5. „A magyarság a 
kelet-európai görgetegben kerülhet hol felül, hol alul, véghelyzete nagyjából az lesz (amint 
érdeke is az), ami a szomszéd népeké..." 

Ez a számvetés, ez a helytudat reális volt. Ebben minden identitást féltő magyar 
egyetérthetett volna. 

Ezzel a számvetéssel Grezsa Ferenc is egyetért. A sokat becsmérelt Kisebbségbent reális 
helyén látja: nem csúcs, de nem is mélypont Németh László pályáján; „keletkezését (...) 
a népi mozgalom többsége, a magyar szellemi élet jelentős része" akarta; „mint sorslátás 
szervesen nő ki az alkotói pálya logikájából, de mint történelmi ideológia, a mozgalom 
eszméinek összegezését vállalja feladatul." Grezsa Ferenc sorra felmutatja a Kisebbségben 
értékeit, tömör fogalmazásban, megtisztítva a benne használt fogalmakat a rájuk rakódott 
szennyeződésektől. Hadd idézzem szó szerint némely megállapítását: „A közösségre mért 
program sarkpontja: a magyarságot egybetartó kohézió lehető fokozása." „A »kisebbség-
ben« metafora, mint a »mélymagyarság« mítoszának foglalata az életrajz felől szemlélve az 
»emigránslét« általánosítása." „A »mélymagyarság« kategóriája a kiüresedett nemzeti 
klasszicizmusról Ady—Móricz—Bartók korszerű kultúramodelljére orientált, a »hígmagyaré« 
viszont a magyar középosztály felületes gyökértelen műveltségét marasztalja el." Németh 
László kelet-európai tájékozódását is tisztán mutatja fel Grezsa Ferenc. Letörölve arról a 
ráragasztott „kultúrfölényes" címkéket: „Németh Kelet-Európája nem a magyar fensőség-
tudat burkolt életben tartása, hanem az egyenrangúságon alapuló megbékélés és közeledés 
tiszta álma. Bartók »néptestvériség eszméjének méltó párja«." A Kisebbségben műfajával 
kapcsolatban is érdemes felismerései vannak: „Egyszemélyes 'monodráma": ráció és 
közérzet furcsa játéka. A líra megmenti benne a gondolatot. „... a szöveg gyors műfaj váltáso-
kon át rohan a konklúzió felé. Kritikából tanulmány, tanulmányból napló, naplóból röpirat 
hirtelen születik. Minden része különb, mint az egész." 

Beszél Grezsa Ferenc természetesen a Kisebbségben vitatható, téves gondolatairól is; 
bírálón. S arról is, hogy később Németh László maga is — védve a Kisebbségben programját 
— korrigálta Szekfű könyvében a történelemlátását. De többször csak utalásokban, az 
életmű csúcsairól szemlélve az elkövetett tévedéseket; az akkori helyzetet, az akkori 
történelmet inkább csak érintgetve. így aligha értheti a jámbor olvasó: miért volt és még 
mindig miért van annyi ellenérzés a Kisebbségben ellen. S azt sem, hogy miért lett a kohéziós 
erők fokozására szánt mű nem csak a fasizmussal szemben felvonultatható társadalmi 
rétegek megosztója, de többször elriasztója is. 

A felzúdulások jó része indokolatlan volt; Németh László nem irodalomtörténetet írt, 
„ahol minden járandóságot ki kell porciózni", a Kisebbségben — maga is tudta — 
szükségképpen elnagyolt volt, nyers és szaggatott és befejezetlen — még nem tudhatta, 
hogyan zeng fel a strófa végén a rím; — „a történelem elé" írta. A szokatlan és 
megkülönböztető ízű terminológia sem válthatott volna ki egymagában ennyi indulatot. 
Németh László nem tehetett róla, hogy a hasonlatul leírt szó — a „mélymagyarság" — a 
tanulmány központja lett, aztán terminus technikussá merevedett, majd algebrai jellé, 
s hamarosan fantomizálódó burokká, amelyet — ahogy maga mondta — használtak 
kutyabőrül és szörnyek jelzőjéül. A Kisebbségben megfogalmazott gondolatok nagyobb 
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része már megvolt Ady, Móricz, Szabó Dezső, sót Kemény Zsigmond műveiben. Németh 
László itt csakugyan inkább egy ügy — a megmaradás — íródeákjának tekintette magát. 

Miért volt hát a nagy ellenérzés? A kritikák jó kétharmadának az elítélő hangja? Túl az 
érdes hangon, az olykor bántónak, kirekesztőnek érezhető terminológián, a kérdések 
részben faji szempontú megközelítése miatt. A kérdések, amelyeket felvetett, legnagyobb 
részükben valós kérdések voltak, válaszai is jó felében helyesek, de mivel gyakran faji 
kategóriákban dolgozott, igazságai is elfogadhatatlannak tűntek. A máig legkényesebbnek 
bizonyuló zsidókérdés például valóságos probléma volt, létezett: a magyar kapitalizmus 
problémája volt igazában, de olvasásuk során azok a zsidó származásúak is okkal sértődhet-
tek meg, akik a kapitalizmust ugyancsak ellenszenvvel nézték. S akkor, 1939-ben, a 
zsidókérdés felvetése sem volt szerencsés: a második zsidó törvény ideje ez, amely a 
nagyszülőkig bezárólag igényelte a keresztleveleket. írónak akkor nem csak az ellenforradal-
mi, faji gondolatot kellett elítélni — azt elítélte Németh László —, de mindenféle faji 
gondolatot. Hiszen a kulturáüsan-etikailag felfogott faji gondolat is történelmi tévedések és 
vétkek forrása lehetett. A befogadó akusztikát, majd a későbbi értékeléseket ez is 
magyarázza. S vitathatatlanabbá tette volna Grezsa Ferenc igazait, ha a Kisebbségben két 
gondolati hibájára — az urbánus-népi, s a társadalmi-politikai cselekvés és a pusztán szellemi 
ellenállás közti ellentét túlhangsúlyozására is erősebben figyelt volna. Utal ezekre Grezsa 
Ferenc, s magyarázó elvként ő is, miként Király István, nagyon helyesen, Németh László 
antiimperialista népiségét és patriotizmusát hozza. Az ellentmondások részletesebb elemzé-
sével azonban többször adós maradt. így Németh László Montherlantról szóló — Lukács 
György által bírált — írásának a teljesebb megfejtésével is. 

De a részletesebb elemzés nem változtatná meg a Kisebbségben Németh Lászlójáról 
adott képet, csak árnyalná. Ahogy a korabeli szépirodalmi müvek, az Iszony, a Cseresnyés és 
a Bethlen Kata is erősíti. A történelmi veszélytudat ezekben a müvekben is a megmaradás 
ügyét, a veszélyeztetett értékek védelmét szolgálta. Kárász Nelli, Cseresnyés Mihály és 
Bethlen Kata jellemben közeli rokonok. „Egyek ők — Grezsa Ferencet idézem — a „tartsd 
magad" eszméjében, a jellem acélkeménységében és hajlíthatatlan következetességében, a 
mániákus elvhűségben." A megmaradás hősei. 

A Kisebbségben sokakat elidegenített Németh Lászlótól, a támadások forgószele 
azonban nem visszahúzódásra, hanem gondolatai fokozottabb megfogalmazására ösztönöz-
ték. Annál is inkább, mert a megszállás nem következett be, Magyarországot egyelőre 
elkerülte a háború. Úgy vélte: az írónak ki kell tartania egyénisége mellett, akkor is, ha 
összeomlik a világ, minden időben őriznie kell a gondolkodás autonómiáját, és csinálni a 
nemzetnek a maga ügyét. A támadásokra — részletesen bemutatja Grezsa Ferenc — egész 
történelmi nemzetképe kifejtésével felelt, tanulmányok, könyvek sorával. S bejelentette, 
még határozottabban, a magyar irodalom és közösség igényét a játékszínre is. Drámaíróként 
és kritikusként. S újságírást művelt — újságok nélkül. Harcos újságírást, pedig legfőbb vágya 
a békesség volt. 

Ebben a nagy munkalázban fellazult a Kisebbségben görcsös merevsége, s újra előtérbe 
került a minőség forradalmának gondolata. A válság mélypontján tudatosult benne a 
kívánatos megoldás: az értelmiség önkritikában megtisztult részéből, az öntudatosodó 
munkásságból és a parasztságból megszülető új Magyarország. A népi irodalmat nemzetivé 
kívánta tágítani, s az értelmiséget — tanult munkásként — a munkásság és parasztság 
szövetségében látni. Akkor is, mikor már 1942 nyarától-őszétől bizonyossá vált: a németek a 
háborút elveszítették, s a háború utáni új rendben — érezte — a maga harmadikutas 
elképzeléseiért inkább csak a bűnösök listájára kerülhet. Jól tudta: „soha annyi fénnyel" 
nem beszélt, mint ebben az időben, Az értelmiség hivatása írása idején. A lehetőség, hogy 
beszélhetett, erősebb volt a sorsnál, amely várt reá. „Az értelmiségi társadalom" — jól látja 
Grezsa Ferenc — a Németh László által elképzelt szocializmus szinonimája: „Nem 
szociológiai megjelölés, Ínég kevésbé az osztályszemlélet megkérdőjelezése, hanem kultúra, 
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erkölcs, életmód magasabb foka, amelyre nem csak az egyes ember, hanem az egész nép 
feljuthat. Minden társadalmi rétegben megvalósítandó, tömegekben megsokszorozható 
embereszmény." Németh László jövővíziója — mondja Grezsa Ferenc — „a szocialisztikus 
színezésű humanizmus jegyében" született. Inkább cél, szándék, utópia, mint út; a ráció és a 
költészet optimumából épül. „Otthonosság, szabadság és minőség a karakterjegyei. Egység 
az alapelvekben, sokféleség az életben. Abban az illúziós hitben, hogy elég a két alapelvet 
elfogadni — a termelő tulajdon a dolgozóké, a nemzeti jövedelemben mindenki a munkája 
szerint részesül —, s értelmiségi, paraszt és munkás — mindenki megvalósítja a maga 
természete szerint a szocializmust." 

1942 őszén lett teljesen bizonyossá Németh László előtt, hogy a németek a háborút 
elveszítették. Ehhez az időhöz kapcsolja Grezsa Ferenc Németh László „pályamódosításá-
nak" kezdetét; a Bocskay-kerti ház megszerzéséhez. A ház avatása az életformaváltás 
szándékát is jelzi: Németh László immár a művészi teljesítménynél fontosabbnak érzi az 
emberi példát. A „maga törvényén" szeretne élni, hogy sorsa hasonlítson a természetére. 
Kivonul a középosztályból, hogy életmódjával is a szegénységhez tartozzon. Nyilvánosság 
elé már csak jobbára kötelességtudatból lép, s bár tudja, a történelem sok mindent 
érvénytelenít majd a munkásságából, de reméli, az írói folytonossága megteremthető. 
Kitűnően jellemzi Grezsa Ferenc ezt az írói érzületet is: a vízözön rettenete és az Ararát, a 
zöld ág reménye él Németh Lászlóban egyszerre; az önmagához való hűség és az új életbe 
beilleszkedés vágya. Ezért is kerül ez időbeli munkássága középpontjába a „számvetés és 
tisztázás műfaja; a tanulmány és az önéletírás, illetve a kettő ötvözete." 

Grezsa Ferenc szinte napról napra, illetve írásról írásra követi Németh László szárszói 
beszédhez vezető gondolkodását. Ez is többlete könyvének: a korábbi nyilatkozók ezt az 
elemzést többnyire elmulasztották, így értelmezésükbe könnyebben csúsztak bántó tévedé-
sek. Grezsa Ferenc könyvéből nyilvánvaló: ez időben Németh Lászlónál már fel sem 
merülhetett a német győzelem gondolata. Már nem csak a sztálingrádi német vereség volt 
ismeretes, de az is, hogy a Kurszk térségében július elején indított német offenzíva 
összeomlott, hogy a szövetségesek már partra szálltak Szicíliában, Mussolini megbukott. 
Németh László már olvasta a Times cikkét, mely a világ újrafelosztásáról beszélt; világos volt 
előtte, hogy Magyarországra nem az angolok jönnek; Magyarország szovjet térfélre kerül. 
Tudta azt is, hogy a nemzetbe addig be nem fogadottak gyanakvás nélkül várják a 
győzteseket. Már nem hihetett semmiképp a „világalakulástól független magyar út" 
lehetőségében. S jól tudta, a munkásság képviselői őt kihagyhatónak vélik az elérkező 
világban a szövetségesek megválasztásánál. Vagyis, kihagyhatónak tudják a jövő tervéből. 
Akkoriban írta naplójába: „Ma szinte paradicsomi megoldásnak tűnik: egész családommal a 
romok alatt maradni." 

S Püski Sándor hívására mégis elmegy Szárszóra; másként nem tehetett. Tudta, 
Szárszón szólni reá nézve életveszedelem, egy „konstanzi zsinat". Amit elmond, azért 
elítélhetik, de gondolatait mégis el kell mondania, hogy a magyarságot a reá leselkedő 
veszedelmekre — az esetleges gerincroppanásra, a kézbevéresítésre, az identitásfeladás 
veszedelmeire — figyelmeztesse. Grezsa Ferenc értéke szerint méltányolja Németh László 
eme nagy emberi, s prófétikus írói cselekedetét. A szárszói beszédet — a másodikat — 
Németh László erkölcsi végrendeletének tekinti. Meggyőzően írja: Németh László számára 
a magyar történelem szocialista fordulata „már megváltoztathatatlan bizonyosság", 
a harmadik utat a másodikon, a baloldalon belül akarja „megképezni", a belülről való 
formálás szándékával. Grezsa Ferenc nagyon helyesen, egyértelműen kiemeli a Szárszói 
beszédet a vádolandó, bűnös írások közül. A Szárszói beszéd — írja — „nem szembenállás 
vagy önigazolás demonstrációja, hanem ellentmondásaival, tévedéseivel együtt — a nemzet 
jövőjéért érzett felelősség és aggodalom szava." Erdei Ferenc véleményével rokon ez a 
felfogás; Erdei is az „egészért" érzett felelősség aggodalmából fakadónak vélte annak idején. 

Nem hallgatja el Grezsa Ferenc Németh László Szárszói beszédének tévedéseit, 
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tévesztett hangsúlyait sem, a kísértő faji gondolatot, a xenofőbiát; az adott valóságtól való 
elszakadást, s a hibás történelmi summázását a magyarság háborús veszteségeiről. Látja a 
beszéd bizonyos mértékű céltévesztését is: a munkás-paraszt-értelmiségi találkozónak 
politikai ellenállásra kellett volna szervezni, Szárszón az egységfrontot kellett volna erősíteni 
— a fasizmus ellen harcoló népfrontba a marxista és harmadikutas szocialista kép is belefért 
volna —, az eszmecserék következtében azonban a forradalmi koncepció és a becsületesen 
vallott nemzeti reformizmus hívei erősebb szövetkezés helyett inkább ellenfélként kezdték 
nézegetni egymást. Igaz, ebben nem csak Németh Lászlónak, de a forradalmi koncepciót 
képviselők riasztó szavainak is része volt. A most mondottak persze további árnyalást 
kívánnak: a szárszói konferencia számos résztvevője — személyes emlékezésekből tudom — 
egyformán igazat adott Németh Lászlónak és Erdei Ferencnek. 

Fölméri Grezsa Ferenc, s megfogalmazza summázón is Szárszó, illetve az egész 
Kisebbségben-korszak Németh Lászlójának a hatását. Örvendetesen szakít azzal a felfogás-
sal, amely szerint Németh László az állást nem foglalásra, a csak kivárásra, a passzivitásra, a 
bujkálásra adott volna sugallatot. Grezsa Ferenc határozottan megfogalmazza: Németh 
László „nélkülözhetetlen küldetést teljesített". A német imperializmussal, annak eszmevilá-
gával és magyar követőivel következetesen szemben állt. Műve és példája azonban — 
mondja — inkább csak a nyilas náci jobboldaltól tartott vissza, ellenük kevésbé mozgósított. 

Ez sem kevés. Németh László valóban azok között volt — maga is úgy tudta —, akik a 
viszonyokkal elégedetlen értelmiségieket, főként fiatalokat, visszatartottak a jobboldaltól. 
Az újabb történelmi kutatások alapján azonban tovább is mehetünk. M. Kiss Sándor úttörő 
kutatásai azt igazolják: Németh László, a Szárszói beszéd nem feltétlenül csak passzivitásra 
késztetett, de cselekvő ellenállásra is. A népi értelmiség „Németh Lászlós szárnya" is eljutott 
az ellenálláshoz; Németh László nézeteinek a megtagadása nélkül. „A harcoló ellenállás — 
M. Kiss Sándor adatok alapján fogalmazza — egyharmada Németh László elveit vallotta." 
M. Kiss Sándor arról is meggyőzően beszél Szárszóról szóló tanulmányában — ehhez hazai 
olvasó nehezen juthatott, Püskinél, New Yorkban jelent meg —, hogy a Németh Lászlót ért 
„elvi" gyanúsítgatások alaptalanok: „A körülötte kialakult mozgalom akár megértette 
mesterét, akár nem, a háború pillanatától kereste a kapcsolatot a baloldallal is, a 
megmozdulások része volt, s a fegyveres harcban ugyanattól a pillanattól kezdve vett részt, 
mint a baloldal. Vagyis akkortól kezdve, mikor erre az objektív feltételek adottak voltak." 

S ha ez így van, tovább kell módosítani a baloldal és Németh László viszonyáról, a 
népfront és a népi irodalomról oly sokáig, oly nagy buzgósággal alakított képet. Ez már nem 
csak Grezsa Ferenc feladata. Grezsa Ferencet köszönet illeti, hogy már eddig is ebben az 
irányban haladva végezte kutatásait. 

Az igazságszeretet, a filológiai remeklés, a szuverén gondolkodás, a problémaérzékeny-
ség és a fürtös eredmények tárházának tekintem Grezsa Ferenc Németh László háborús 
éveiről szóló könyvét. 
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