
mányoztam Mihelics Vid "Eszmék és té
nyek" círmí rovatát. E folyóiratszemlét és
az egykori szegedi jezsuita Hittudományi
Főiskola "Élet a betűk mögött" című sajtó
szemléjét tartom ma is a Mérleg elő- és
mintaképeinek.

Eszembe jut még valami fehérvári gim
nazista koromból. Kongregációnknak, ké
sőbb pedig a plébániatemplommá átalakí
tott ciszterci templom körül működő "kis
csoportjaink" fő bevételi forrása volt a ka
tolikus sajtó terjesztése. Úgy emlékszem, a
Vigiliából 3ü-40 kelt el havonta, az Új Em
berből mintegy 300-at adtunk el. Az in
kább középosztálybelí hív~k szívesen vet
ték és olvasták sajtónkat, de a mi erőfeszí

téseink nélkül sokkal kevesebben jutottak
volna hozzá. Ma sem árt elmondani, a saj
tónkat mi magunk tartjuk fenn. Ha a szer
kesztők nem tekintik élethivatásuknak és
ha az olvasók nem támogatják, nincs létjo
gosultsága és létalapja többé; Ugyanakkor
hiszek abban, hogy az emberek mindig vál
lalnak áldozatot azokért a könyvekért és
lapokért, amelyek kielégítik érdeklődésü

ket és sokszor csak az olvasás közben tuda
tosodó igényeiket.

A kereső ember
" ... mert nem annak kell az lmádalig. ki latent

megtallilta már"

(Bablta)

Németh László naplóit lapozgatva, gyak
ran találkozunk olyan kifejezésekkel, mint
"szerzetesség" - "certosa" ~ pl. a "Kékgo
lyó utcai certosa" a "sajkódi certosa" -; a
nagy írót, úgy látszik, különösen a 60-as
években erősen foglalkoztatta a szerzetesé
let gondolata. Szinte vágyódott olyan élet
keret, olyan magány után, melyben azért
az emberi részvétet, érdeklődést, segítő

készséget is lehetne múködtetni.
Bátorításul az egyedülmaradottak szá

mára, "akiknek a száma nagyobb lehet,
mint gondoljuk" - írni is akart erről az
életformáról egy egyszemélyes regulát,
szabályzatot. Naplójában ezt meg is tette.

Nagyon szerettem Holenda Barnabás is
meretterjesztő cikkeit a Vigiliában. Ma
Magyaroszágon kiváló tudományos népsze
rúsítd folyóirataink, könyveink és szer
veink vannak. De a természettudományok
és a műszaki tudományokelvi kérdései (pl.
a kvantum- és relativitáselmélet ismeretel
mélete, a világegyetem eredete és célja, a
tér és idő mivolta, a gépi intelligencia ér
telmezése, a környezetvédelem etikája
stb.) az utóbbi években-évtizedekben mint
\la hiányoztak volna a Vigilia hasábjain.

.Pedig a 30-as, 40-es évektől eltérőleg mai
világi katolikus értelmiségünk többségében
(ha nincs igazam, javítson ki fő vallásszo
cíológusunk) természettudományi-műszaki

képzettségű. Az irodalmi és teológiai témá
kon kívül őket ezek az időszerű határkér
dések is érdekelnék. Jó néhány beletarto
~ik 'a marxizmussal folytatott párbeszé
dünkbe.

Nem akarok ünneprontó lenni, de én így
köszöntöm fel a jubiláló Vigiliát (bocsána
tot kérve pőtz. Edgár cserkészparancsnok
úrtól, egykori latin tanáromtól a galliciz
musért!): Ad multos annos et abonnentes!

Bo6rJános

Ennek avisszavonulásnak megvannak a
maga lélektani okai Németh' Lászlónál. Ő
sérülékeny lélek volt, s a harcban a vissza
ütéseket nem jól állta. Az ilyen alkat ma
gányt keres, rendezni dolgait: "A szerveze
tem 30 éve követeli ezt a csendet, a certo
sába vonulást, mint az igazi dolgokkal való
szembenézés kapuját, feltételét... úgy
kell írnom, ahogy Albert Schweitzer mond
ja Bachról: imádság gyanánt".

"Isten: ragaszkodás lelkünk magaslatai
hoz."

Ez az 1965-ben lejegyzett gondolata ami
lyen szép, annyira tragikus is egyben. Lelki
békét keres, jó közérzetet, de Istenfogalma
elmosódott. Ő maga tudja ezt: "a szemé
lyes Istennel együtt a szerzetesség boldog
ságát is elveszítettük. Nem lehet Istennek
tetsző életre társaságokba verődni" - ez
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így. igaz, - a szerzetesség, mint boldogság
elveszett, amint kiesett a tengelye: az Is
tenközpontúság. Enélkül a remeteség csak
menekülés és önvédelem, az én karbantar
tása és tatarozása. A társadalomból kiszű

kült vagy kiundorodó lélek magasabb for
mát keresése.

"Mert tévedés azt hinni, hogy azok az
ösztönök, mélyeket a vallás ápolt, a szemé
lyes Istenhit elfoszlásával kitépődtek belő

lünk ... " létezhet tehát egy természetes,
"amor sanctus" nélküli certosa, a küzdel
mes és kereső embereké, akik sokszor ér
tékesebbek és őszintébbek, mint a vallási
langyos középszer beérkezettjei.

Csak éppen ez a tihanyi certosa nem lesz
boldog.

Boldogság - az valaminek a megtalálása.
Rátalálás, ingyenes kegyelem dolga, belső

fény, amely' bevilágíthatja egész életünket.
Nem értheti meg más, csak aki belülről éli
át.

Németh László nagyonis jól ismerte a
földi súllyal ellentétben működő fölfelé
vonzást; témái, érdeklődése ott forognak
Isten előszobájában, egy szemernyi hiány
zik csak ahhoz, hogy benyisson a belső ter
mekbeis.

Sokat foglalkozott önmagával. Úgy akart
harcolni - irja a jóbarát Borsos Miklós -,
hogy az ellentél ne üssön. Ha mégis ütött,
sérelemként fogadta. Sikérélményei voltak,
hivatalos elismerések sem hiányoztak: seb
zettsége akkor sem szűnt meg.

Az igazi certosában Isten szemlélete és
szeretete áll a középpontban. Milyen egy
szerűségf Milyen nyugalom! A karthau
ziaknak nincsen regulájuk. Sok századon át
kipróbált szokások keretében élnek. Sem

274

hat pontot, sem hét törvényt nem találtam
- mint Németh László regulájában -, náluk
teljes a belső szabadság. "Eine blendende
Eleganz!" káprázatos előkelőség

-mondotta páter Ernő édesanyja, mikor a
zirci apátságot meglátogatta. Ez áll a kart
hauziakra is, de ez nem a külsőségek ele
ganciájára, hanem az életszentség egysze
ruségére vonatkozott. Talpig férfiak ők, fi
nom alázattal. Amíg a világ vajúdik, az ő

keresztjük áll. Magányuk nem gyümölcste
len, ők áldozatok ezért a világért.'

"Korunk nagy ténye - írja Németh Lász
ló barátjáról, Szabó Lőrincről -, amire ő is
panaszkodik (ő is, tehát Németh László is),
hogy az ember kiégette magából az Istent.
S hogy milyen annak az embernek az élete,
akinek az Isten kiégetése tökéletesen sike
rült, azonban egy új, azzal egyenlő értékű

értelmet nem sikerült találnia: azt példáz
za ennek a két nagy embernek és társaik
nak küzdelmes élete, sok belső vívódása.

*

A hivő vagy kereső embert szolgálni,
melléje állni, volt a Vigilia feladata fél év
századon keresztül és marad még sokáig
Isten kegyelméből. Talán igaza van Szerb
Antalnak: ,,A nagy alkotó jelentősége a mai
korban talán még nagyobb, mint a tökéle
tes emberé. Mert a tökéletes ember ma
már csak egy izolált csoportra tud hatni 
a legtöbb embernek egyszeruen nincs sze
me, mellyel az igazi életértékeket meglát
hatná -, míg a művész abban a síkban ke
resi fel a mai embert, ahová önmaga elől

menekült: a kultúra, a művek síkjában, és
innen inti visszatérésre az élet, az igazság
felé:' Az igazi dolgokkal valÓ szembenézés
csendjébe.

Szedő László


