
GÖRÖMBEI ANDRÁS 

A drámaíró Németh László - felülnézetből 

I. 

Mit adott a drámaíró Németh László a magyar és az európai irodalomnak? 
Aki erre a kérdésre bármily vázlatosan is választ kíván adni, annak legalább 
futó pillantást kell vetnie a századforduló európai és a századelő magyar 
drámairodalmára, azokra a művekre, művészeti törekvésekre, melyeket ak-
kor ismert meg Németh László, amikor kiformálta egyéni drámaírói mód-
szerét. 

A századforduló európai drámairodalmát áttekintő irodalomtudósok egy-
behangzóan azt állapították meg, hogy ekkorra drámaiatlanná vált az élet-
anyag, a romantika nagy cselekvéskultusza végképp a múl té lett. A szemé-
lyiség elvesztette a drámai cselekvés lehetőségét, az egyén élete kisszerű 
események porlasztó hatása alá került, léte nem egyes eseményeiben, hanem 
egész valóságában vált tragikussá vagy komikussá. A századvégi dráma-
irodalom nagy megújulását éppen az teremtette meg, hogy a drámaírók igen 
sokféle módon próbálták elfogadni a drámaiatlan kor kihívásait: az epikai 
és lírai életanyagot sokféleképpen próbálták dramatizálni. 

A naturalista színházban a hősnélküliség kap drámai funkciót. A hősietlen 
kisszerűségek egymás mellé rakott sokasága világképkifejezővé válik: a le-
fokozott létezés tragikumának érzését közvetíti. A személyiség epizódfigu-
rává zsugorodik. 

Strindberg szubjektivista dramaturgiája az Én-ből vetíti ki a világot, oko-
zati összefüggések helyett a stáció-dráma önmagukban statikus jelenetei al-
kotnak epikus karakterű drámai sort. 

Maeterlinck szimbolista színháza a drámai cselekmény helyére a hősök 
teljes passzivitását állítja, az erős hangulati töltésű szituációval helyettesíti 
az eseményeket. 

Ibsen a hősök kettős megvilágításával, az idealizálás és profanizálás együt-
tes jelenlétével ütközteti a szándékot a megvalósulással, s ezt a kontrasztot 
az analitikus technika révén fejezi ki. Életregénybe foglalható életanyagot 
sűrít drámává, midőn a rég megtörtént cselekedetek következményeit 
elemzi. 
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Bemard Shaw - miként azt Almási Miklós frappánsan megfogalmazta -
az ideálok ibseni agóniáját az ideálok iróniájával váltja fel. A társadalmi és 
történelmi irónia nála már az ötletdramaturgia elemeivel kapcsolódik össze. 

Csehov szintetizálja a századvég összes törekvését, s midőn hősei szub-
jektív igazságát a világ logikájának rendjével ütközteti, hőseinek rezignált 
önanalízise monológgá formálja a dialógust. „A csehovi dialógus beszéd-
hangra írott zenei partitúra."1 

A századvég és századforduló sokirányú kísérletezésében a huszadik szá-
zad első felének valamennyi, később nagyívűen kibontott törekvése megje-
lenik már csíraformában. A naturalista színház és az ibseni analitikus tech-
nika ösztönzését viszi tovább az amerikai új naturalizmus, a strindbergi 
stáció-dráma a brechti epikus színházban talál korszerű folytonosságot, a 
maeterlincki szituáció-dráma az egzisztencialista dramaturgiát előzi, Shaw 
ötletdramaturgiáját Pirandello, majd Dürrenmatt viszi tovább, a csehovi cse-
lekvésképtelenség és süket párbeszéd ösztönzése az abszurd drámában kap 
meghatározó szerepet. Igen hosszan folytatható ez a sor, az ösztönzések 
sokféleképpen keverednek is.2 így formálódik ki a XX. század minden ko-
rábbinál sokszínűbb dramaturgiája, melyben a különféle tradíciók és kísér-
letek keresztezik egymást.3 

Németh László alaposan tájékozódott a századforduló és századelő euró-
pai drámairodalmában. Dramaturgiájának kiformálásában Ibsen, Csehov és 
Strindberg problematikájának és technikájának az ihlető hatása közismert. 
Tanulmányaiban többször is felvázolta a drámaírás két klasszikus módját: 
„Drámát kétféleképp lehet írni. Vagy úgy, hogy kivágom a cselekmény leg-
sűrűbb, legsokfelébb mutató darabját, a szívét mintegy, s abba vonom össze, 
ami előtte történt, s ami még történhetik... így dolgoztak a görögök, így 
Racine és kortársai, vagy Ibsen a Nórá-ban. A másik, egyszerűbb: hogy a 
cselekményt szinte mondatokra szabdalom, mint Shakespeare a krónikáit, s 
mindegyik fölé írok egy jelenetet: így írják a drámai költeményeket, a 
Faust-ot, Peer Gynt-öt."4 Benedek Andráshoz írt levelében pedig a saját 
módszerét is megnevezi: „A drámaírásnak van egy extenzív, objektív 
shakespeare-i módja, s egy intenzív, szubjektív molière-i: én az utóbbit 
űzöm."5 

Dramaturgiai szempontból Németh László drámaművészete valóban eb-
ben a klasszikus vonulatban helyezhető el, kísérletezése nem lép túl a 
klasszikus változatokon. Abban is a klasszikus mintákat követi, hogy da-
rabjai megőrzik a realitás illúzióját.6 Egyfajta újklasszicizmus jellemzi őt 
nyelvben és műformában egyaránt, míg a kortárs világirodalom erőteljeseb-
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ben kísérletező írói túllépnek ezen a valóság-illúziót követő módszeren, ha 
használják a klasszikus mintákat, akkor átalakítják, profanizálják azokat.7 

Németh László drámaírói karakterének kialakításában fontos szerepet ját-
szott a korabeli magyar dráma és színjátszás is. Negatív, azaz taszító érte-
lemben. Pályakezdésekor a magyar színpadon három jellegzetes irányzat élt 
egymás mellett. A francia bulvárszínmű Molnár Ferenc által világsikerre vitt 
változata volt az egyik, Herczeg Ferenc nevével jelezhető a másik, a szá-
zadvégi újromantikától ihletett hazafias dráma, a harmadik pedig a Móricz 
Zsigmond drámáival karakterizálható irány. „Németh László mint drámaíró 
mindhárom divatos drámatípussal már fellépésekor teljesen idegenként állt 
szemben."8 

II. 

A magyar szellemi élet organizátori szerepére készülő fiatal író a színpadot 
is társadalomalakító erővé kívánta tenni. Progamját nem csak az iroda-
lomnak szánta. Azt vallotta, hogy az író munkásságának esztétikai értéke 
szétválaszthatatlan próféciájának társadalmi súlyától.9 Enciklopédikus mű-
veltségét a magyarság erkölcsi minőségének megjavítására mozgósította. Az 
irodalmat a szekularizált világban a vallás metanyelvének tekintette. Az új 
magyar irodalom küldetését a nemzeti történelem, sors alakítására méltó és 
alkalmas erkölcsiség kialakításában jelölte meg. A Trianonban szétdarabolt 
magyarság megmaradásának és felemelkedésének útját a „példanemzet" 
megteremtésében látta. Az erkölcsileg és szellemileg kiemelkedő példaem-
bereknek kell szigeteket alkotniuk a társadalomban, s példájukkal fölemelni 
a nemzetet. Meggyőződése volt, hogy a magyarság csak a minőség erejével 
meggazdagodva képes helytállni Európa népei között. Reformtervei a ma-
gyar társadalom teljes megújulásának elgondolását kifejtették. Gyakorlati 
javaslatai nemegyszer utópisztikusnak bizonyultak, de legfontosabb eszméi-
nek nem az igazsága, nem az érvényessége, hanem csupán közvetlen meg-
valósíthatósága kapott benne kérdőjeleket. A magas erkölcsi és szellemi 
minőség igénye, a személyiség és a nemzeti sajátosságok messzemenő figye-
lembevétele mit sem veszített számára időszerűségéből. Ezért lehetett élet-
művének szellemi-erkölcsi magja az emberi nagyság problematikája.10 

Az emberi minőséget javítani akaró eltökéltség kutatja az ő életművében 
előbb magasabb érvényrejutásának lehetőségét, majd legalább önvédelmét, 
s végül csupán már csak azt, hogy a világ lételvei között valamiképp helyet 
kapjon. A harmincas évek drámáinak közvetlenebb társadalmi küzdelme, a 
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negyvenes évek közepétől számítható évtizedben a történelembe helyeződik 
át, s általánosabb emberi kérdésekig jut, míg a hatvanas évekre tehető utolsó 
drámaírói periódusában gyakran mitologikus szellemű válaszokhoz érke-
zik.11 

Éppen a nagyra néző életalakító szándék töltötte el Németh Lászlót elé-
gedetlenséggel a korabeli magyar drámairodalommal szemben. A kitűnően 
megcsinált, de felületes, mélységet nélkülöző szórakoztató dráma nem lehe-
tett eszköze ennek a programnak. A csupa eszmeember Németh László szá-
mára nem volt járható út a naturalista színház sem, a móriczi cselekményes 
dráma sem, a gondolati boltozat erejét hiányolta belőle. 

De ugyanez a nemzeti küldetéstudat zárta el előle a nyugati d ráma mo-
dern kísérleteinek az útját is. Ifjúkorában felfedezte a maga számára a XX. 
század arisztophanészi elemeit, írói programot is épített erre a fölismerésre. 
De aztán kísérletet sem tett a megvalósítására, mert mást diktált számára 
realista alkata és életének történeti helye, mely egész nemzedékét arra ve-
zette, hogy ha fiatal korukban kísérleteztek is a formákkal, a kísérletezést 
hamarosan a mondanivaló szenvedélyével váltsák fel.12 

Németh László a drámában is a gondolatot, a „mondanivaló szenvedélyét" 
tartotta a legfontosabbnak, „. . .munkásságom meghívó egy tanácskozáshoz, 
melyet önmagammal folytatok" - írta a Tanú sokat idézett előszavában.13 

Máshelyt pedig darabjait „vívódásaim"-nak nevezi.14 Dramaturgiáját is alá-
rendelte a nemes emberi minőséget érvényre juttatni kívánó programjának. 
Emiatt határolta el magát tudatosan az európai dráma kísérleteitől is. „Mi 
volt az, ami tőkémről az egyik vesszőt - a nyugatit - lekattantotta, a másikat, 
kevésbé mutatóst - a »XIX. századit« - termésre eresztette. S itt megint csak 
azt tudom mondani; nem a magam kedvére írtam, nem azt, amit mulatság 
lett volna - parancsra. Ezt meg kellett írnom, azt meg lehetett volna, ha 
marad rá erőm."15 А „XIX. századi" megjelölés idézőjelek között szerepel 
itt, ezzel is jelzi, hogy e választást nem elmarasztalólag érti. Amire belső 
parancsot érzett, amit meg kellett tennie, annak a védelmével is készen állt. 

Frobenius kultúralaktanát elemezve hangsúlyozta, hogy „mindenkinek a 
maga kultúrájában a helye. Egy élet erőfeszítései csak akkor nem pazarlód-
nak el, ha a megfelelő kultúra növésirányába esnek."16 

A magyar sorskérdések elemző alkotója drámaíróként is a maga küldeté-
sének engedelmeskedett. De vajon arról van-e szó az ő esetében is, amit 
más vonatkozásban Szabó Zoltán tömören úgy fogalmazott, hogy a magyar 
irodalomban a művek útjában egy nemzet sorsa áll?17 

Maga Németh László is számot vetett a „nemzeti irodalom csapdájá"-val. 
Vörösmartyról írta, hogy amikor nagyon nemzetit akart írni, nem sikerült 
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maradandót alkotnia, „ugyanakkor néhány öregkori, a hallgatásból kicsor-
dult, alvadt vér színű verse, amelyeket csak a szív keserűsége diktált: a 
legjobb, amit XIX. századi líránk visszahagyott".18 Erősen sarkított ez a meg-
állapítása, hiszen Vörösmary öregkori remekeit bizony nagyon is a nemzeti 
sors tragikuma ihlette. Elképzeli Németh László, hogy egy későbbi kor az 
ő életművét is így méregeti majd , s méltatlan előnyhöz juttatja vele szemben 
azokat, akik nem gabalyodtak nemzeti gondokba. De a vádat , a minősítést 
most is azért hozza elő, hogy kivédje: „A nemzeti irodalom igazi vívmányai: 
a kiműveltebb nemzeti nyelv, a széles pedagógiai alap, némi nemzeti ön-
ismeret - elvehetetlenek: hibái viszont maguktól hullanak le a kedvezőtlen 
égalja leheletére."19 

III. 

Németh László drámaírói munkássága a magyar drámaművészet egyik leg-
értékesebb fejezete. Ezt a lezárulása után eltelt évtizedek sem teszik kétsé-
gessé. Legjobb darabjai klasszikus értékeink. 

Ahogy a móriczi cselekményes epikát az esszével, a gondolattal újította 
meg Németh László, a gondolat és erkölcs minőségére tanító drámái révén 
hasonlóképpen „konzervatív újító"-nak minősíthető a drámairodalomban. 

Tanulmányaiban a saját műveivel szemben elképzelhető ellenvetések, ki-
fogások bő leltárát bemutatta, többnyire azért, hogy kivédje azokat, vagy 
legalábbis megvilágítsa drámaírói módszerének mélyebb indokait. Egész 
nemzedéke nevében nézett szembe a korszerűtlenség lehetséges vádjával, 
az irónia majdnem teljes mellőzésével, a formával való kísérletezés hiányá-
val. Az ellenérveket pedig a saját eredményeinek tudatában lévő író adja, 
midőn azt hangsúlyozza, hogy a dráma értéke mélyebben van egy-egy kor 
divatjánál, a művészetből épp az hull ki leghamarabb, ami egy-egy pilla-
natban a korszerűság kizárólagosságát birtokolta. A nyugati dráma XX. szá-
zadi nagyjairól írt tanulmányaiban is mindig hangot kap ez a klasszikus 
értékekhez, kiegyensúlyozottsághoz ragaszkodó szemlélet.20 

Három egymástól szétválaszthatatlan tényező mutatja szembetűnően a 
Németh László-i dramaturgia sajátosságát: az erős gondolati jelleg, a tömör, 
megemelt drámai nyelv és az egyetemes távlat igénye. 

Ezek révén újította meg a magyar társadalmi és történelmi drámát egy-
aránt, s adott az európai irodalomnak is egy sajátos, időtálló mintát. 

A gondolat színházát akarta megteremteni. Bízott a minőségben, bízott 
azokban a kevesekben, akiket az új nemesség szerepére szánt a magyar 
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értelmiségben. Ezért vállalta - a nehéz út összes veszélyének ismeretében -
a magyar gondolati dráma kialakításának nagy kísérletét. Az esemény első-
rendű fontosságát dramaturgiai babonának, elterjedt tévhitnek minősítette. 
A görögök példájára hivatkozva vallotta, hogy „a dráma lelke nem az ese-
mények, hanem az ember vívódása köztük". A drámaiság e vívódás hőfokán 
és igazságán múlik. „Mert a drámát drámává a lelki történés teszi. Igazi 
színpada nem a világ, hanem a lélek."21 Ez az eltökéltség vezette őt a magyar 
gondolati dráma megteremtéséhez. Az átlagon felüli minőség elvét képviselő 
hőseinek ezért nincs egyetlen ellenfelük, s ezért vívódó hősök ők. Közegük 
szövevényével szemben próbálják elveiket érvényre juttatni vagy megvédeni 
legalább. Az értelmiségi társadalom eszméjét szorgalmazó Németh László 
nagy formátumú értelmiségi hősei az eszmék, gondolatok nagy minőségét 
és bőségét hozzák a színpadra. 

„Olyan korban, amikor a színpadi siker reménye, a színházak megszokott 
műsorrendje, a színi művészek iskolája mind-mind azt kínálta, hogy a ro-
mantikus nemzeti hősök hazafias cselekedeteivel, a szívdöglesztő dzsentri-
vel, a kispolgár jópofa vagy jópofáskodó elesettségével vagy talpraesettsé-
gével, ha pedig használni is akart a nép ügyének, földhözragadt emberek 
sorsának felmutatásával próbáljon színpadot kapni, ő makacsul kitartott a 
magasrendű gondolati színház mellett."22 

Jellemző ebből a szempontból is, hogy a drámamodelljét igazán karakte-
rizáló első két darabja, a Villámfénynél és a VII. Gergely akkor szakad ki 
belőle, amikor a Tanú grandiózus kísérletét nem folytathatja tovább. A mi-
nőségre nevelő és a minőséget védő pedagógiai szenvedély fürkészi önnön 
küzdelmének új lehetőségeit ebben a műnemben is. Azért tervezi el papír-
színházát, mert olyan darabot, amilyet ő akar írni, Budapest egyik színhá-
zában sem látott játszani. A gondolat érdekében érvel a papírszínház mellett, 
midőn drámáit olvasásra szánja. „Sosem tapasztaltam s meg sem tudom 
érteni, hogy egy jó dráma miért volna unalmasabb olvasmány egy jó re-
génynél."23 Darabjainak hősei nemcsak értelmiségi emberek, hanem kivéte-
lesen tehetséges és kivételesen nagyot alkotó személyiségek. Értelmiségi hő-
sei a gondolkodás magasiskoláját hozták a magyar drámairodalomba. 

A gondolat igényének kiemelése okozta azt is, hogy Németh László a 
színésztől és a befogadótól is kivételes teljesítményt követelt. Eszméinek 
hiánytalan épségét féltette a színháztól. Félt attól, hogy a deszkákon látható 
színi látványosságokban megsérül, felhígul vagy eltorzul a műve. Ezért kö-
tött a Nemzeti Színházzal olyan szerződést, hogy az előadás előtt a darabot 
közösen adják ki, szövegét így tudta sértetlennek. A torzítástól, meghami-
sítástól való félelem miatt küzdött oly sokat a színházzal. Közismert, hogy 
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micsoda tortúrát jelentett számára egy-egy bemutató. Nem a sikertelenségtől 
félt, hanem darabjai megmásításától. Ezért is adott nemegyszer szinte a da-
rabbal egyenlő terjedelmű és mélységű elemzést saját drámáiról. 

Drámaírói pályakezdése idején a „jól megcsinált" kortársi magyar drá-
mákból az írónak azt a belső érdekeltségét, szenvedélyét hiányolta, amelyik 
a nyelvet is megolvasztja. „Az irodalmi alkotás feltétele az én szememben 
az volt, hogy az írónak olyan mondanivalója legyen, amelyet csak nyelvi 
vívmányok kicsikarása árán lehet kifejezni."24 Tamási játékai egyfajta új ma-
gyar mintát adtak erre, de természetesen követhetetlent, mert teljesen egyé-
nit. Tamási művészetét igen nagyra értékelte Németh László, mert Tamási 
visszahozta a színpadra a költészetet. Ő viszont a gondolatot akarta ottho-
nossá tenni a magyar színpadon. Ehhez teremtett sűrű szövésű drámai nyel-
vet. A papírszínház kockázatát is vállalva. A világirodalmi tapasztalatra 
hivatkozva szinte szarkasztikusan érvel ama dramaturgi szokás ellen, ame-
lyik abban látja feladatát, hogy „a színpad fakó tőmondataira vigyázzon", 
a dráma nyelvét az élőbeszédhez mint ideális mértékhez igazítsa. „Az al-
kotás hevét, igazságát épp az bizonyítja, hogy csak új nyelvi fogásokkal 
lehet kifejezni. Az a drámai indulat, amely nem tud a nyelvből egy magára 
szabott drámai mondatot kitépni: indulatnak lehet tiszteletreméltó, irodal-
milag azonban elveszett."25 

Már a Villámfénynél írásakor arra törekedett, hogy a problémából kibomló 
szenvedély megemelje, tömörítse és dúsítsa a drámai nyelvet. Ezt a meg-
emelést műfaji elgondolása is segítette: a realista dráma „életmásolása" és 
a klasszikus dráma „lényegreszorítottsága" között keresett „halk kiegye-
zést".26 A drámaíró Németh László megőrizte a nagy költészet iránti von-
zalmát a prózai darabokban is. Történelmi drámáiban pedig a saját, meta-
forákban bővelkedő, igényes esszéírói nyelvét társította hőseinek stílusával, 
így teremtett különlegesen sűrű szövésű, kissé archaizáló, gondolati és mégis 
költői nyelvet. Ez a stílus felidézi a hős történelmi idejét, mégis friss, miként 
a benne izzó gondolat és szenvedély is eleven aktualitású, bár régi korok 
embereiben ölt testet. Németh László drámáinak nyelve lenyűgöző szemléleti 
gazdagságot, tágasságot tükröz. Hőseinek küzdelme, „vívódása" bő teret ad 
az iróniának, öniróniának is, jóllehet sohasem emeli azt az egész művet 
meghatározó szemléleti elemmé. 

Németh László hőseit különleges kettősség jellemzi. Aktuális, eleven va-
lóságukon túl többnyire egyetemes, mitológiai távlatuk is van, magát az 
emberi természetet, karaktert is mérlegeli bennük. Ez az ő társadalmi drá-
máinak nagy gondolati többlete a kortársi drámairodalomban: vívódó hősei, 
s az őket körülvevő közeg képviselői közvetlenül égetően aktuális társadalmi 
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kérdésekkel küzdenek, de küzdelmük egyetemes emberi küzdelem is, egy-
fajta létmodell is, melyet az olvasó vagy néző mindenkor új aktualitásokkal 
telíthet. Történelmi drámáiban az alapos kutatásokra épülő ismeretanyag 
laokooni szoborszerűséggel társul, egy-egy hőse egy-egy elvnek a kifejezője 
is. „Úgy dolgoztam, mint a festő, aki tájat, csendéletet fest, de közben arra 
is vigyáz, hogy kedves absztrakt idomai, a kúpok, a gömbök, ívek a kép 
mögött szép kemény rendbe szövetkezzenek..." - jellemzi saját módszerét.27 

Németh Lászlóban - bizonyára a görög irodalom ösztönzése folytán -
kialakult a világszemléletnek egy belső mitológiája, az egyedi jelenségeket 
az elvekig távlatosító, egyetemesítő látásmód. Miközben plasztikusan, élet-
szerűen megrajzolta drámáinak és regényeinek alakjait, alkattani belső mi-
tológiájában is elhelyezte őket. „A szent, a hős, a szörnyeteg, ez volt a három 
alak, egyben három rangfok (paradicsom, purgatórium és pokol), amellyel 
a történelem alakjait mértem s a magam érvényesülési ösztönét irányítottam. 
A szent, a tökéletes életű, világ és társadalom törvényeit derülten és győz-
tesen betöltő ember... A hős, aki küzdelmében bár elbukik, föl tudja mutatni 
a jót... A szörnyeteg: akiben megvan a nagyság nyersanyaga, de... a példa 
nem tud kibontakozni benne: erényei daganatszerűen elfajulnak..."28 Ezek 
a vonások legtöbbször egymásba szövődve, egymással küzdve jelennek meg 
az alakokban. Hősei ezért - szoborszerűségük ellenére - nyitottak, bennük 
nemegyszer egyensúlyban van az érv és ellenérv. 

Az erős gondolatiság, a megemelt, eszmékkel és költőiséggel dúsított, de 
igen gazdag belső mozgású drámai nyelv, valamint az egyetemes emberi 
távlatok igényének egysége az a Németh László-i vonás, mellyel korának 
közvetlen társadalmi kérdését, az új értelmiség társadalomreformáló akara-
tának lelki és közösségi buktatóit mérlegre téve elmélyítette a társadalmi 
drámát, s mellyel nagyívűen, klasszikus értékűen megújította, új távlatokba 
állította a történelmi drámát. Ez utóbbi azért különösen nagy vívmány, mert 
a történelmi dráma a XX. század harmincas éveiben valóban a legkorsze-
rűtlenebb műfaj volt Európában, joggal nevezte Szabó Dezső a romantika 
levetett pelenkájának.29 Németh László azonban nem a múltidézés végett 
fordult régebbi korokhoz, hanem az emberi nagyság médiumait kereste ott, 
önmaga elvének a századok próbáját már kiállt képviselőit. A történelemhez 
őt a jelenben érvényre juttatni nem tudott, de föl nem adott eszmék vezették. 
VII. Gergely, Széchenyi, Husz János, Galilei, Apáczai és mások életének a 
történelem ítéletén kikristályosodott aktuális tanúságtétele. 

Németh László újítása a klasszicizálás irányába való merész visszamoz-
dulás is volt. Ebből következik dramaturgiájának megfontolt konzervativiz-
musa, kísérleteinek visszafogottsága. Dramaturgiájának kialakításához a szá-
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zadforduló és századelő önmagában is sokszínű hagyományát úgy asszimi-
lálta, hogy szembesítette, kiegészítette azt széles világirodalmi tájékozottsága 
révén szinte a teljes klasszikus drámaművészet, különös fontossággal a gö-
rög dráma tapasztalataival.30 Dramaturgiája tehát nem kísérletező, hanem 
szintetizáló jellegű. 

IV. 

Németh László drámáinak, de egész életművének központi motívuma, az 
átlagosnál nemesebb minőség önvédelmi küzdelme az. őt nem értő közeggel. 
Az értelmiségi társadalom eszményét zászlajára tűző író hősei szinte vala-
mennyien önvédelemre kényszerülő értelmiségi emberek, akiknek szenve-
dését, vívódását a világot előbbre mozdítani kívánó tettük okozza. 

Az pedig, hogy küzdelmük nem annyira cselekvésben, hanem inkább csak 
vívódásban, lelki tusában manifesztálódik, Németh László magyar életta-
pasztalatából következik: „Vívódásaikban az én hőseim, elismerem, a mi 
magyar küzdelmünk »dinamikáját« veszik át. . . így valahogy súlyosbítom 
én is Széchenyi, Husz, II. József körül korral, tébolydával, börtönnel, tüdő-
bajjal a harc feltételeit. Miért? Nyilván, hogy hasonlítson a harchoz, melyből 
én (s nemcsak én) nem öregen és betegen, de harmincéves koromban már, 
a Magyarországon vívandó s vívható harc természetét megismertem. Husz, 
Prága lázítója, Széchenyi, a hídépítő, a trónra lépő П. József nyilván másképp 
harcoltak, de ez nem az a harc, amelynek a kottáit én, nem is mint egyén, 
hanem mint magyar a húsomból énekelhetem."31 Németh László életének 
ismerői tudják, hogy drámái a szerző szenvedéséből, küzdelméből születtek, 
vagy ha kívülről jött az ötlet, akkor is a szerző vérátömlesztése révén erő-
södtek föl. Ő maga többször tiltakozott az ilyen azonosítás ellen, máskor 
azonban rendre kivallotta a szoros kötést hősei és önmaga között. Hőseinek 
szívósságát is egyként magyarázta önnön eltökéltségéből és a magyarság 
történelmi küzdelmeiből. Keserűbb pillanataiban persze azt mondta, hogy 
a magyarságról nincs olyan jó véleménye, mint hőseiről.32 

Személyes üdvösségügye nyer kifejezést minden egyes darabjában, s ez 
elválaszthatatlan társadalmi-emberi küldetésétől, az elképzelésében élő ne-
mesebb emberlétért való töretlen, hivatásszerű munkálkodástól. Az író és 
hőse közötti párhuzam természetesen nem értékszempont az irodalomban, 
Németh László drámái esetében sem ekként hasznosítjuk. Abból a szem-
pontból azonban fontos, hogy dramaturgiailag meglehetősen egységes drá-
máinak történeti tagolását ne formálisan végezzük, hanem a bennük meg-
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nyilatkozó emberi küzdelem szerint. A darabok eszmei problematikája Né-
meth László mindegyik drámaírói korszakában erősebb egységteremtő erő, 
mint a társadalmi és történelmi drámákra való osztás. 

Hősei az esszéiben, tanulmányaiban meghirdetett eszmék képviseletében 
maradnak magukra, noha számukra üdvösségügy, megváltó evidencia az, 
ami a közegüknek elviselhetetlen. Társadalmi és történelmi dráma között 
ebből a szempontból nincs lényegi különbség. Életműkiadásában maga Né-
meth László sem így csoportosította már drámáit, hanem az időrend és a 
problematika egységét állítva rendező elvül. 

Nagy mű akkor születik, ha eszme és forma tökélyében nyer kifejezést 
az anyagformáló szenvedély. Ha objektív világszerűség benyomását kelti a 
mű, amely a legbensőbb személyes küzdelemből fakadt. A tárgyra való teljes 
ráhangolódás és a közvetlen személyes élményből kipattanó műalkotás közt 
nincs különbség. Értékszempontunk csak a mű eszmei-formai épsége, hibát-
lan egymásban-léte lehet. Németh László drámái között is eszerint tehetünk 
értékkülönbségeket, eszerint tartom a VII. Gergelyt, a Széchenyit, kiváltképpen 
pedig a Galileit, ez utóbbinak mindkét változatát, drámaírói életműve legje-
lentősebb darabjainak, egyben a magyar irodalom klasszikus értékeinek. 
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