
Élete alkonyán az önmagával való fokozottabb szembenézésre készült. Programját az "egy
személyre szabott szerzetesrend" reguláiban fogalmazta meg. A hét pontból álló regula első há
rom pontja fizikaijellegű, mint mondja, "elemiek", a további négy pont viszont lelkijellegű, úgy
mond: "magasabbak": 1. a tisztaság, 2. a rend, 3. a tevékenység, 4. az érdeklődés, 5. a jóakarat,
6. a személyi felelősség, 7. a derű..

Ebben a hatalmas, mindenkor tudatosan alakitott, kiteljesedő életműben nincsenek véletle
nek. Éppen ezért rendkívül figyelemreméltó, hogy végsőnek érzett lelkiállapota drámai bemuta
tásához éppen a nagy francia államférfit, Colbert-t választotta hőséül. Az olvasó, a szinházláto
gató ismételten felmerülő gyanúját, hogy minden egyes drámahőséből maga a drámaíró szól
hozzánk, maga Németh is megerősítette.

A drámahőst nyugtalanítja, hogy "amikor a lélek boltján olyan csöndnek kellene lenni... a lel
ke tele van méltatlankodással és haraggal". Lelki nyugalmát keresve, Colbert - szemben az eddi
gi Németh László-i hősökkel - nem magányosan, társtalanul küszködik, hanem embertársai se
gitségét igényli. Az önmagának soha, semmi körülmények között felmentést nem adó lélek elő

ször plébánosa, majd a nagy tekintélyű Bourdaloue előtt tárja fel belső világát, mutatja meg lel
kének "dacos redőit", hogy "az önismeret izzó vasát tegye az önérzet sebére". Halálos ágyán pa
pot kér, s így indokolja: "Hisz nem tetszeni akartam Önnek, hanem egy tisztább szférába segíte
ni magam".

Anélkül készül a számadásra, hogy Isten személyesvoltáról meg lenne győződve. Bizonytalan
az akár isteni, akár emberi igazságszolgáltatásban. Önmagához, a fiatalkorában vállalt üdvös
ség-ügyhöz kötődve hallatszanak utolsó szavai: "De ha az emberi életnek van az állatoké felett
értelme, hát csak az, hogy valami magánál különbet teremtsen".

*

Amikor jó tíz esztendővel ezelőtt a Református Élet üzenetet kért olvasói számára Németh
Lászlótól, ő legszívesebben életművét ajánlotta volna olvasásra. Végül is a Negyven év című ön
élétrajzi írásának utolsó fejezetét - Certosa- nyújtotta át a kérdező kortárs vallástanárnak. Eb
ben olvashatjuk: "A mű volt az egyetlen nyelv, melyet beszéltem, most, hogy ez is megszűnik a
közlés szerve lenni: a Certosa teljesen bezárult, s az írás, ha gyakorlom, olyan lesz, mint az
imádkozás. .

Albert Schweitzer okolja meg Bach-könyvében a környező közöny, meg nem értés s bámula
tos termékenység szomszédságát azzal, hogy Bach nem embereknek, Istennek komponált. An
nak, aki már nem hisz, mint Ő, a lipcsei karnagy, a személyes Istenben, ez nehezebben megy
majd, később is fogott hozzá-De ha Istennek a világ mögött álló, abban csak részben megvaló
sult s bennünk is a megvalósulásért küzdő lehetőségét tekintjük, akkor a világtól elhagyva, de
lelkünkben meg nem törve, amíg bírjuk: ennek a lehetőségnek tömjénezni, mégiscsak olyasvala-

. mi lesz, mint a karthauzi imája Istenéhez" (Negyven év, 70. old.).

Új művészet
Nem hiszek abban.
hogy tartósan felbomlanak a formák.
Eltáncolhatnak a szavak
őrtálló helyükről,

a vonalak" a színek
sohanemvolt árnyalatokban
próbálnak valami megdobbentőt -

de a kristály :
a Teremtés apró remekműve

mindig megtartja alakját.
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