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"Az ember adjon .s
tekintse véletlennek
akapást"
Németh László etikai gondolatairól

1. Ha feltesszük a kérdést, érin tett-e etikai dilemmákat Németh
László gondolkodása, akko r feltétlenül igennel kell válaszolnunk,
ám ha az t kérdezzük, hogy etikai gondolkod6 volt-e Néme th László,
akkor tűnődnünk kell a kérdésre adandó válaszon. Nem azért,
mert a gondolkodói pozíció távo l állott Németht ől . volt, aki vele
kapcsolatosan - gondolkodásának átütő ereje miatt - még a filo
zófus kifejezést is idézőjel nélkül írta volna le. Írásainak bölcseleti
tartalma miatt, no meg azért, hogy jelezzem. Németh gondolkodá
sa túllépett a szaktudom ányokon. magam ezzel a gondolkodással
kapcsolatosan a bölcselet kifejezés használatát sem tartanám túl
zásnak, ha ... Azt hiszem, a lényeg, legalábbis Németh gondolko
dásának jellegét tekintve éppen ezen a ha szócskán van. Mindazok
a kérdések, amelyeket gondolkodása érintett, az emberi élet értel
mére vonatkoztak. szélesebb összefüggésben pedig az embernek a
világban elfoglalt helyével voltak kapcsol atosak, ám Németh soha
nem helyezte önmagát az elvont gondolkodó pozíciójába. Az el
vont gondolkodást és a saját életének dilemmáival való küzdelmet
másoknál nem tapasztalható módon kapcsolta egymáshoz, önnön
maga léthelyzetének kivetítését legalább annyira fontosnak tartot
ta, mint a legfontosabb emberi kérdések tisztázását, így az t mond
hatjuk, hogy olyan sajátos írói-gondolkodói világot teremtett,
amelyikben az álta la megfogalmazott (leginkább etikai) elvek ér
vényesítése szorosan összekapcsolódo tt a külső világ "megélésé
vel", a világban elfoglalt helyével, mintegy ráadásként pedig létér
zékelése megjelenítésével. "Gondolkodói" alapállása elválasztha
tatlan volt az egyes műveiben megjelenő folytonos k ű zdelernt ől,

viaskodástól. Ez az alapállás az idő folyamában nem pusztán kiin
dulópont, hanem eredmény is volt, ezért nem mondhatjuk azt, hogy
gondolatai készen állo ttak akár indulása pillanatában, ahogy arra
bennünk és másokban is meglenne a hajlandóság korai munkáit
olvasva. Ahogy azt sem mondhatjuk, hogy az egyes művek adta
eredmény végleges eredmény lett volna - ezért inká bb annak a
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Az idő konstitutív
szerepe

megállapítása fontos, legalábbis számunkra, hogy a művek a gon
dolkodó pozícióját is befolyásolták, s hogy valamennyi műve a kül
ső világgal folytatott küzdelmének része, együttesen pedig a művek
és a legkülönbözó'bb jellegű írások egy hatalmas folyamat részét ké
pezik, egy olyan folyamatét, amelyikben az egyes munkák által
képviselt kiindulópontok az előző munkák eredményére alapozód
tak. Végső soron az "író" és a "gondolkodó" ezért nem választható
el egymástól, s ezért nem tudjuk Németh Lászlót megajándékozni a
gondolkodó, a filozófus, avagy éppenséggel a bölcselő kifejezéssel.
Máshoz nem hasonlítható módon író-gondolkodó volt - olyan
író-gondolkodó, akinek a mások által mechanikusan elválasztott, s
valóban egymástól különböző sajátosságokkal bíró munkái a legter
mészetesebb módon kötődtek le ugyanabban a folyamatban ...

2. Ahhoz, hogy bármit is értsünk Németh írói-gondolkodói vilá
gából, leginkább azzal kell tisztában lennünk, hogy ennek a vi
lágnak a leginkább meghatározó eleme az idő volt, az idő meg
élése, kifejezése, önmaga világába való beépítése. Némethnek
voltak alaptételei, ezek legtöbbje az emberre és a magyarságra
vonatkozott, voltak alapszerepei, gondoljunk például az organi
zátorra vagy a világtól elforduló íróra, voltak alapmotívumai,
ezek a motívumok leginkább anyja és apja világából, aztán csa
ládja világából származtak. Példaként említhető, hogy az ebből a
világból kibomló, s a nemiséggel valamilyen módon kapcsolatot
tartó iszony-érzet munkáinak egész sorát határozta meg, ezzel
együtt pedig gondolkodásának jellegét is... Regényeinek helyszí
nei a fiatalon megfigyelt külső világhoz, leginkább a formálódó
nagyvároshoz, Budapesthez, aztán pedig apja falujához, Szilas
balháshoz, a mostani Mezőszilashoz kapcsolódtak. Ha jól meg
gondoljuk, akkor az Égető Eszter című regényének és úgyneve
zett társadalmi és történelmi drámáinak kivételével a legtöbb
műve az említett színtereken játszódik. De még ennél is tovább
mehetünk: hősei ugyanazon alaptípusok: a hős, a szent és a szor
nyeteg hármasába sorolódnak be, mintegy jelezve, ahogyan a
fentebb felsorolt példák is ezt teszik, hogy mintha mindig és
mindig, mintegy újabb és újabb levegővétellel ugyanazon kérdés
megválaszolására tett volna kísérletet. A helyszíneket és motívu
mokat azonban nem önmagukért használta újra és újra, nem a
finom elmozdulásokat, változásokat akarta rögzíteni, ahogy azt
általában a táj vagy a természet elfogulatlan szemlélője teszi, ha
nem az önmaga világában bekövetkezett változások kivetítésére
használta őket, ahogy erről a saját regényírói "módszerét" ele
mezve beszélt is. A motívumok vagy a "hőstípusok" változása
mögött is az idő állt, vagy ha ennél pontosabban, de a részletek
feltárásától most eltekintve akarjuk a változások jellegét megha
tározni, akkor azt mondhatjuk, hogy az alkat változása, ami az
idő által megteremtett változásoktól nem volt elválasztható.
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"Cselekvő" író

A létezési-cselekvési
térmegteremtése

Németh két okból is fontosnak tartotta az idő által teremtett
változások megértését és átélését. Egész életében egy kis nép, a
magyarság írójának tartotta magát, s így fényűzésnek tekintette
volna, ha lemond azoknak a történelmi változásoknak a követé
séről, megértéséről, amelyeknek közepette ennek a népnek a tör
ténete zajlott. (Mindehhez szorosan kapcsolódik az a felfogása,
hogya nemzetet leginkább kultúrája, kultúráját pedig az iroda
lom határozza meg.) Ennek következtében már indulása pillana
tában feladatokban mérte önmaga és közössége életét, ezek a
feladatok pedig szinte kötelező erővel kényszerítették a történé
sek lényegének megértésére, s világába való beépítésére. Tulaj
donképpen szinte Ortega gondolkodásának megismerésekor,
még a harmincas évek elején ezért fordult el spanyol mesterétől

- miközben számos Ortega által megfigyelt jelenséget őrzött a
gondolkodásában. Ortegát leíró tudósnak tartotta, olyan tudós
nak, aki eltávolította önmagát korától, hogy a jelenségeket tisz
tábban láthassa, önmagát viszont - legalábbis ekkor - cselekvő

íróként szemlélte. "A jelen az ember drága kincse. Drága, mint a
szabad akarat. Legnagyobb erőnkről: az erőfeszítés érdemességé
ről mondunk le, ha a jelent odaajándékozzuk a történelem távla
tának. Praesens perfectumban nem lehet nagy dolgot csinálni"
- mondotta ekkor, márpedig Némethben nemcsak a "nagy
dolgok" csinálására volt meg a hajlam, hanem a hősies maga
tartásra is.

De volt ennél egy mélyebb ok is, egy mélyebben fekvő ma
gyarázat, s ezt teljes egészében a művész szenzibilitása kifejezés
sel nem tudjuk leírni. Több volt ez a művész hagyományos érte
lemben vett érzékenységénél, inkább annak a megérzéséről, be
méréséről volt szó, hogy az ember a maga hajlamainak megva
lósítására a változó időben, ha úgy tetszik a "történelemben"
mennyire talál önmaga számára teret. Vagy ha nem talál teret,
akkor próbál teremteni magának. .. Németh pontos volt a lehető

ségei bemérésében, megsejtésében, munkái érzékeny szeizmog
ráfként jelölik a huszadik századnak az ebből a nézőpontból

megmutatkozó változásait. Gondolkodásának alaptételei, mind
az, amit az emberről és magyarságról mondott, az önmaga léte
zési-cselekvési terének megteremtésétől, a teremtésnek és kere
sésnek a folyamatos küzdelmétől izzanak át, ettől nyerik el fé
nyüket és erejüket, annál is inkább, mert tételei mögött ott áll az
ember is, az önmagával és a külső világgal folytatott küzdelmé
vel együtt...

3. Az idő szerepének középpontba helyezése segítheti megér
teni Németh világának változásait is, hiszen végső soron maga
az idő az, ami a művek révén kirajzolódó folyamat mozgását
meghatározza. Az idő mozgásának követése révén érthetjük meg
azokat a különbözőségeket, amelyek példának okáért az Emberi
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Vallásos érzés és
racionalitás

Azetikai dilemmák
középpontba

helyezése

színjáte1dól a harmincvalahány évvel később írott Irgalom cimu
regényt elválasztják. Bár nem az Emberi színjáték volt Németh
első írása, s nem az Irgalom az utolsó, a pályáját jellemző valódi
szellemi feszültségek mégis a két regény közötti térben mutatták
meg magukat. Életműve bölcseleti alapvetése az Emberi színjáték
írásának idején történt meg, 1928 nyarától, a szellemi összefogla
lásra pedig az 1956-ot követő periódusban került sor. Ennek az
időszaknak az írásait az Irgalom rántja magához, hogy aztán a
regény megjelenését követően Negyven év címmel egész pályáját
összefoglalhassa, 1965-ben.

Németh László egész életének alapkérdése az ember üdvözü
lési vágyának és az ehhez kapcsolódó vallási ösztönöknek, vala
mint a korszerűség elvéből és elfogadásából származó racionális
gondolkodásnak az ütközéséből nőtt ki. Ezt a dilemmát André
Gide közvetítésével Dosztojevszkij közvetítette számára, s Né
meth - ugyanazzal az elemi erővel, ahogyan később például
Ortega gondolatait is - szinte azonnal a maga világához kap
csolta a Dosztojevszkijnél olvastakat. A kérdéskört az Emberi
színjátékkal egy időben írott, s 1929 nyarán megjelent Két könyv
Tolsztojról című írásában vetette fel. Tolsztoj vallásossága kap
csán, de Dosztojevszkijre utalva írta: "Gyakorlati világjavító kí
sérleteiben bizonyára sok a naiv, de az elvi álláspont, amelyhez
elért, fontosabb az emberiség életében, mint szépirodalmi művei.
A vallásban Dosztojevszkij és ő teszik oda az ékezetet, ahova
tenni kell: nem a hitre, hanem a vallásos érzésre. Nem azt kérdi,
hiszed-e, hogy Jézus kiszállt a csónakból és lebegett a Genezáret
taván, hanem: az élet-e az utolsó bíród, vagy felelős vagy az éle
ten túl is valakinek. A vallás neki nem az értelem halálugrása,
hanem egy élet fölötti szellemi tendencia elismerése. Ő az az
ember, aki úgy küzdötte ki magának Istent, hogy szellemi éle
tünk törvényeit sem tagadta meg. Vallástanításánál is fontosabb,
hogy a lelkiismeret mérlegérzékenységét eddig számba nem vett
súlyok mérésére fejlesztette tovább. Patikamérlegen mért a dur
va tizedes mérlegek korában."

Boda Zoltán, ekkor íródó regényének hőse már ennek a felfo
gásnak jegyében élte az életét, ezért mondta ellenlábasa, Hor
váth Laci, hogy "ez a ti vallásosságtok... fogalmazási trükk",
majd hozzátette: "A vallást nem lehet elválasztani az ég zsinór
padlásától." Némethet viszont éppenséggel ez az elválasztás fog
lalkoztatta, az, hogy miképpen lehet megőrizni a vallásos ösztö
nöket akkor, ha elfogadjuk az ész érveit is. Úgy, mondta, ha a
vallásos ösztönöket az életre vonatkoztatjuk - ezzel elkerülte a
Semmivel mint a huszadik század alapvető jelentőségű problé
májával való szembenézést -, s üdvözülésvágyunkat az életre
vetítjük rá. Felfogása révén felnövesztette az életet, egész gon
dolkodása az élet középpontba helyezéséről tanúskodott, ez ma
gyarázza az életművét meghatározó módon uraló személyessé-
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Pályájának
1945 utáni szakasza

get, főképpen pedig azt, hogy szinte folyamatosan a hogyan él
jünk? kérdésének megválaszolására törekedett. Az etikai dilem
mák ezzel végérvényesen Németh gondolkodásának középpont
jába kerültek. Már az említett regény orvosegyetemet otthagyó, s
a faluvégen kuruzslással foglalkozó hőse azon tűnődött, hogy
voltaképpen mi is az, amit ő csinál. "Amit én folytattam, az nem
orvosi gyakorlat... Nem tudom, milyen szó illene rá. Talán fele
baráti gyakorlat. C.. ) Nekem nincsenek életcéljaim. Én ráérek,
mindenkié az időm. Az a dolgom. Hogy vállaljam az emberek
dolgait. S ha ez a dolog a testi szenvedés, abban is velük va
gyok. De ez csak egy része az egésznek. Az orvosi gyakorlat
aránytalanul kis paránya a felebaráti gyakorlatnak." Ettől az
életelvtől - mert életelv volt ez, még akkor is, ha Boda Zoltán a
társadalmon és az életen kívül találta meg a maga üdvözülését
- egyenes út vezetett az Irgalom hősnőjének, Kertész Ágnesnek
(aki ugyanúgy orvostanhallgató, mint ahogyan Boda Zoltán az
volt) az életfelfogásához: "Az ember adjon s tekintse véletlennek
a kapást. Ebben a vak vágyaktól, hiú versengéstől, féktelen szen
vedéstől gyötört, természete szerint elfekvő világban egy szabad
ember (milyen nagyszerű az is, hogy orvos lesz), ha megvan
benne a források bősége, értelmet nem is találhat szebbet, mint
önteni, folyatni magát, tisztulásra és enyhületre... "

Egyenes út, mondottam. Egyenes, de nem feszültségek, s küz
delem nélküli út. ..

4. Az élet megélésének módja mindig foglalkoztatta Némethet,
önálló, bár írói világával mindvégig érintkező etikai rendszert
azonban csak 1945 után alakított ki, akkor, amikorra gondolko
dásának politikai hangoltsága már kevésbé érvényesült. Pályájá
nak ebben az új szakaszában azt vizsgálta, hogy miképpen is él
jen a világcivilizációba belenövő ember. Az előző korszak raga
dozó erkölcsével a növényi növekedés példáját állította szembe.
Rögtön az 1945-ös fordulatot követően írta: "Az az erkölcstan,
amely az emberi erkölcsöt - növéstervként - legmagasabb ős

szervezőjének tekinti, a világot nem ellenségnek, hanem táplá
léknak tekinti, nem bizonyítja magát vele szemben, hanem kifej
lődik őáltala: létét nem tettekkel, hanem tevékenységgel valósítja
meg; sorsa nem döntésekből, hanem a kifejlődés halk ugrásaiból
áll." (A növényi növekedés példája, mint szinte minden, szintén
az Emberi színjátékban jelent meg első ízben: Zoltán, mondta a
szerző, "megtalálta a növényt az emberben".) Szintén a negy
venötös fordulat után írta le, már-már az axiómák tömörségével:
"A tett akkor jön, ha a lét elakad. A legnagyobb tett - lenni és
nem szorulni tettre", az emberi élet lényegének pedig nem a
harcot, hanem az idillt, az idill elérését tartotta. Korábbi cseleke
detei tettek, a hősiesség és a grandiózusság jeleit magukon vise
lő cselekedetek voltak, ő maga legalábbis a heroikusságra töre-
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A"vallásos"
nevelésről

ked ett, s annak fényét helyezte a Tanu, a Szárszói beszéd, vagy
éppen az Utolsó kísérlet fölé. A civilizációs szemléletmód érvé
nyesülésével azonban, azt követően, hogy az "európai gandhiz
must" meghirdette, a világgal is új viszonyt alakított ki, nem azt
nézte, hogy mit tud változtatni rajta, hanem azt, hogy mit tud
hozzátenni. Kétségtelen, hogy ebben az átalakulásban ekkor még
érvényesült a lemondás is, ám benne rejlett a korábbinál több je
lenségre figyelő, s így gazdagabb élet lehetősége is, miközben a
világhoz való cselekvő viszonyulás lehetőségétől sem zárta el
magát. Ez a fordulat alétszemlélet szintjén, az Iszony írása köz
ben zajlódhatott le Némethben. Az Iszony zárófejezete már en
nek a szemléletmódnak a jegyeit viseli magán, éppen úgy,
ahogy az Égető Eszter is. Ennek a vonulatnak az összefoglalója
pedig minden bizonnyal a többször is tervbe vett Jézus-regény
lett volna ... Ez a regény, tudjuk, nem íródott megJ az ötvenes
évek légkörében nem is íródhatott megJ ezt követően pedig már
a mai szent nevelődésének, életének a megírása foglalkoztatta
Némethet. A Jézus-regény helyére így fokozatosan az Irgalom lé
pett/ az pedig, hogy az Irgalom ideája, majd pedig a regény által
képviselt eszmeiség a sajkódi korszak egészén végigvonult, jól
jelzi, hogy az etikai gondolkodás szinte minden mást kiszorított
Németh gondolkodásából.

Az Irgalommal párhuzamosan, ahhoz kötődve, ám mégis ko
rábban lezárva, mintegy a korszak gondolatiságát megteremtve
írta meg A "vallásos" nevelésró1 című tanulmányát. (Ekkor már
idézőjellel választotta el a tételes vallástól a maga vallásosságát;
az Emberi színjátékban még nem használta az idézőjelet, noha az
akkor használt kifejezés mögötti gondolat azonos volt az ekkori
val.) Ebben az írásban első pillantásra azt vizsgálta, hogy vajon
mi kerülhet a felszabaduló vallásos ösztönök helyére, ám ennél
jóval tovább jutott/ hiszen azt az emberképet vázolta fel, amelyet
aztán gondolkodói örökségének tekinthetünk... A legnagyobb
emberi értéknek, akárcsak már az Emberi színjáték írásakor, az
életet tartotta, a legfontosabb emberi cselekedetnek pedig, elfor
dulva az általa annyit emlegetett, oly sok vonatkozásban vizs
gált/ s különböző módozatokban megvalósított nagyságtól, az
élet felépítését gondolta: "Egy jól felépített élet: a mű, melynek
aránylag legkedvezőbbek a feltételei, s ez az, amelyre lassan
mind fogékonyabbá lesz a környezet is. Bölcsek és szentek előbb

voltak, mint költők és tudósok; a nagy eredmények túlbecsülése,
kiválóság és nyomtatott papír azonosítása azonban egyre jobban
elfogta a nagy emberség, a megvalósult élet sugárzása elől a te
ret. (. .. ) A papír-tekintélyek pusztulásával tán megnő ezeknek a
devalválhatatlan arany-embereknek az értéke, s reméljük, hatás
köre is..." - írta. A kiválóság - most ne használjuk a nagyság
kifejezést - megteremtése aktivitást követel az embertől. "Az
ember már fogamzása percében mint feladat nyomul be a meg-
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A nevelés feladata

Társadalmi küzdelmek

levő dolgok közé... Nemződni nem elég, meg is kell csinálni
magunkat" - olvashatjuk. Ennek az "önmagunk megteremtésének"
két összetevője van: egyrészt azt a folyamatot jelenti, amelynek
során az ember a magával hozott tulajdonságokat megszelídíti,
másrészt pedig azt a folyamatot, amelynek során az önmagával,
öröklött hajlamaival megbékülő ember kapcsolatba kerül a világ
gal. Az, hogy az ember nem bujtással szaporodik, mondja Né
meth, "nem mint egy lény egynemű folytatása hajt tovább, régi
vagy új viszonyok közt is, hanem két egyéniség tulajdonságait
kell harmonikus egyéniségbe egyesítenie: már ez is feladattá te
szi az életét".

A nevelés feladatának azt tartotta, hogya gyermekben "egy
nagy, mindent integráló egyetemes érzést" alakítson ki, melyben
Ifa világ iránti pietás éppen úgy benne van, mint a maga lehető

sége iránti felelősségérzet, s az emberek, de minden élőlény

iránti érdeklődés, tisztelet, irgalom". Ahhoz, hogy ez az érzés ki
fejlődhessen, a következő feltételek érvényesülését tartotta szük
ségesnek: ,,1. A szervezetnek nem szabad a kozmosztól elsza
kadnia; 2. Fogékonnyá kell tenni ingereire, cselekvő, kísérletező

viszonyba kell lépnie vele; 3. A természeti erők hatalmát, határa
it, a csínján bánást velük tapasztalati úton elsajátíttatni. Úgy is
mondhatnánk: a gyermekben ápolni kell az állatot, aztán ki kell
fejleszteni a természetet pedző ősembert; eközben, ha nincs ke
gyelem nélkül, feltehető, hogy jelentkezik, feltör benn az áhítat
is." Azt a vezérletet pedig, visszatérve régi, sokszor használt ki
fejezéséhez, harcot, amelyik az embernek a vázolt eszmék sze
rinti fejlődését irányította, erkölcsnek nevezte, s azon végső soron
a "nagy, szabályozó elvek életreváltását" értette. Ekkor sem szakadt
el önmaga világától, megvalósíthatónak azt a gondolatot tartotta,
amelyiket önmaga életében érvényesíteni tudott, ilyen formán
utolsó regényének, az Irgalomnak a hősnője is "alakká vált tan" 
mint ahogy azok voltak korábbi munkáinak a hősei is.

5. "A győzelem, ez volt, ami felé éltem, egy magas pillanat,
melyről a megtett út emelkedik, ahol az utolsó gondolat kitűzött

zászlóként lobog" - írta Németh már az Irgalom után Nap
lójában, egyszerre utalva arra, hogy gondolkodása nyugvópontra
jutott, s arra is, hogy ezt a nyugvópontot súlyos viaskodások·
előzték meg. Németh világában valóban küzdelmeket, mégpedig
különböző jellegű küzdelmeket figyelhetünk meg. A küzdelmek
egyik vonulata az ezen a világon kívüli világra, a társadalomra
irányult. Ez a küzdelem sokban magán viselte a "történelembe
vetett" ember viaskodásait, ám ugyanennyire fontosak voltak
azok a küzdelmek, amelyek Németh világán belül zajlottak 
annál is inkább, mert számos vonatkozásban a világgal folytatott
küzdelmeinek voltak a következményei, vagy éppenséggel vissza
hatottak azokra. A belső küzdelmeket - miképpen már hangsú-
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lyoztam - nem a "gondolkodó" és az "író" egymástól különálló
küzdelmeinek kell látnunk, noha erre sokan hajlamosnak bizo
nyultak, hanem valóban az írói-gondolkodói világ egészét érintő

küzdelmeknek, elfogadva a két szféra összekapcsolódását, s azt,
hogy a küzdelmek, viaskodások egyazon világban, csak külőn

böző formában mutatták meg magukat. Mindezt kiemelve
mondhatjuk csak, hogy hol a "gondolkodó" vitte előbbre az
"író" viaskodásait, hol az "író" küzdelmei segítették a "gondol
kodót" a világgal folytatott küzdelmében.

Belső küzdelmek Németh etikai rendszerének kialakulását figyelve láthattuk,
hogy a kialakulás folyamatában nagy hangsúly esett az ember
belső küzdelmeire, arra, ahogyan az ember öröklött világát tuda-'
tosítva megteremti önmagát. Kis túlzással azt is mondhatnánk,
hogy Németh ezt tartotta az ember legfontosabb tulajdonságá
nak. A belső küzdelmek .Jezajlása", ehhez kapcsolódóan pedig a
belső építkezés fontosságának kiemelése szinte leképezte azt a
folyamatot, amelyben önmaga viaskodásai során eljutott az álta
la legfontosabbnak tartott életelvek megfogalmazásához és meg
éléséhez. Németh belső küzdelmeinek számbavételéhez itt nincs
terunk és időnk, az időben való elhelyezésükhöz még annyira
sincs, így csak utalhatunk arra, hogy minden küzdelem és válto
zás az időben történt, az idő történéseit átélve és tudatosítva. A
részletes számbevétel helyett csak utalunk anyai és apai öröksé
gének tudatosítására, alkati küzdelmeire - ennek megfelelően

szinte minden műve két pólusú mű, még akkor is, ha a legtöbb
esetben az egyik pólus csak rejtve képviselteti magát -, s ki
emeljük az írás szerepének változását Németh gondolkodásában:
a harmincas évek közepéig, később pedig pár kiemelkedő pilla
natban az írást közvetlen cselekvésként élte meg, noha tudatá
ban volt annak, hogy amit akart, azt írással csak el nem érni le
hetett - erről beszélt Boda Zoltán is az Emberi színjátékban. Ké
sóbb viszont az írás által olyan teret teremtett, amelyikben saját
világának mozgását, az idővel való együttmozdulását megjele
níthette, egészen addig, amíg ebben a térben el nem jutott ön
nön küzdelmeinek a megoldásáig, ezzel együtt pedig etikai
programjának megfogalmazásig - s így az írás felszámolásáig.

Az irgalom-tan Németh belső küzdelmeinek irányát meghatározta, hogy em-
beri programját igyekezett elhatárolni - felszabadítani - min
den szakmai lekötöttségtől, önmagát általános emberi kérdések
hez kapcsolta. Láttuk, az Emberi színjátékban Boda Zoltán is
igyekezett elválasztani a maga tevékenységét az orvosi gyakor
lattól, s láttuk azt is, hogy Németh az írói létet is csak addig tar
totta eszköznek a nagyság megvalósításához, amíg az íróság se
gítségével túl nem léphetett azon. Ugyancsak súlyos küzdelmet
folytatott a mártíromság-tudattal. Boda Zoltán még azt mondta,
hogy "csak a mártírok boldogok, s nincsen boldogság mártírium
nélkül", és sokan még az irgalom-tanban is a teljesebb életről
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"A lét itt és
így legyen"

való lemondást látták. Az irgalom gondolata azonban nem a le
mondást, hanem a megértést tartalmazta. Az az ember, aki ön
maga küzdelmeiben felszabadította magát, a társadalom megér
tésében önmaga gazdagítását találhatta meg. Ezzel a gondolattal
válaszolhatunk azoknak is, akik Németh etikai gondolataiban
azok társadalommal való kapcsolatát hiányolták, mondván, "ta
nításai" nem vesznek tudomást a társadalom berendezkedéséről

és életéről. Ám ha Németh László etikai rendszerét valóban
eredménynek látjuk, s az eredményként megfogalmazott gondo
lati rendszer és a vele azonos "alkattá vált tan" mögött érzékel
jük a folyamatokat is, hozzájuk kapcsolódóan pedig a k üzdelme
ket, s tisztában vagyunk azzal, hogy ez az írói-gondolkodói vi
lág megteremtője "megemelt" alkatán túl leginkább a külső vi
lággal való ü tk ö z é sekb ől. az idő és a külső világ magába foga
dásából eredeztethető, akkor értenünk kell azt is, hogy ez a vi
lág az egyénen túl, azon keresztül - azt is mondhatnánk, hogy
mindenek előtt - a társadalomra irányult, mondván, ahogyan
Szilágyi Imre észrevette: "A lét itt és így legyen" .
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