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NÉMETH LÁSZLÓ TÖRTÉNELMI DRÁMÁI 

Kilenc évszázad zúg, viharzik e két ^zép kö te t 1 lapjain — kilenc emberi évszázad, 
s egyik legnagyobb a lkotóművészünk húsz esztendeje. Ennyi választ ja el az első' tör ténelmi 
d rámá t , a VII. Gergelyt a megírásban utolsótól, az Apáczai-drámától. Húsz esztendő' — de 
micsoda húsz esztendő! Viharos, nehéz, minden kérdést feltevő, minden csapdát fe l táró , 
minden problémát t ragikussá élező esztendők ezek a nemzet és az író életében egya rán t . 
Ez a történelmi feszültség, a kor kérdései és az egyén feleletei (amelyek nem egyszer a kor 
feleletei) közötti harmónia és diszkrepancia ál tal felkeltet t izgalom feszül ezekben a d rámák-
ban is, zseniálisan keresve s találva meg azt a fogódzót, analógiát a múl tban , amely lehetővé 
teszi a számára s a j á t maga és koia izgalmainak, problémáinak felvetését s megválaszolását . 

Nemzeti i rodalmunk nagyságának oka egyben t r ag ikumának forrása is : a mi iro-
da lmunk , mióta csak van , mindig a nemzet létének alapkérdéseivel küzdöt t — mert a nemzet 
ál landóan küzdöt t a létezésért ; nálunk nem t u d o t t va lamit érő íróvá vergődni az, akinek 
csak szelleme já tékai a lko t ták mondaniva ló já t , mint szerencsésebb korok és nemzetek nem 
egy f iának . Nálunk irodalmi tevékenység, politikai harc, szociális prófécia mindig együ t t 
je lentkeztek, s az író jelentőségét ama lgámjuk sajátosságai ha tá roz ták meg. Az irodal-
munkra ál ta lánosan jellemző prófétai és pedagógiai hév Németh László személyében és 
pá lyá jában egészen sa já tos színezettel jelentkezik : szinte par excellence megjelenítője ennek 
a maga ta r t á snak minden szavával , gesztusával s ugyanakkor — vagy ta lán éppen ezért — 
maga ta r t ása csakúgy, mint kérdései vagy válaszai egészen egyéniek, mással össze nem 
téveszthetők. 

Éppen ezért a drámaíró Németh László alig-alig vá lasz tha tó el a más tevékenységű 
Németh tő l : mióta csak d rámát ír, színművei mindig az agitáció egyik fo rmája vol tak első-
sorban számára , a lelkiismeret- és lélek-ébresztés sa já tos hangú, messzehordó harsonái . Ez 
volt sokszor művei művészi kor lá t ja is : a pedagógus magával ragadta a d ramaturgus t az 
utópia vizeire, ahol az nem egyszer csak bizonytalanul bukdácso lha to t t . Ügy látszik, minden 
pedagógus ha j l amú író pályája — ha ugyan a tör ténelem időt hagy neki rá — körülbelül 
ugyanazt a görbét f u t j a meg : annak a vi lágnak az ábrázolásától , amelyet i f j an megvaló-
sítani szeretne, előbb u tóbb eljut annak a vi lágnak a hiteles és szenvedélyes ábrázolásához, 
amelynek megvál tozta tására tör . Németh László pá lyá jának érdekessége és sa já tossága, 
hogy ez a ke t tő nála nem egyszer párhuzamosan , egymást vá l togatva ju t szóhoz. Mégis, 
pá lyája egészében mintha szintén ezt a görbületet rajzolná : utóbbi regényei is erre m u t a t -
nak , s drámatermésében a tör ténelmi t éma előtérbe nyomulása ugyanezt fejezi ki. 

A tör ténelmi dráma egészen sa já tos helyet foglal el a magyar i rodalomban. A nyuga t i 
i rodalmak legnagyobb részében a históriai érzék kifejlődésével együt t a történelmi dráma 

1 Németh László: Történet i d rámák I, II . , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1956. 

.179 



(legalábbis amit a modern ember annak hajlandó elfogadni) a romantika újdonsága, só't 
harci fegyvere volt ; a történelmi dráma késó'bbi művelői is szinte menthetetlenül vissza-
hajoltak hangban vagy felfogásban, indulatban vagy alaklátásban a romantikához, ha tör-
ténelmi témához nyúltak. A mi helyzetünk e tekintetben is eléggé sajátos: a történelmi 
dráma nálunk is a romantika első fecskéivel jelenik meg, de ez egybeesik a modern értelemben 
vet t magyar irodalom kezdeteivel. S talán ennek is köszönhető, hogy egyik első modern 
drámánk egyben egyik halhatatlan remekművünk ; viszont feltétlenül ennek tudható be, 
hogy az irodalom nemzetnevelő funkciója és a történelmi dráma megalkotása iránti köte-
lezettség szinte minden nagyobb írónk előtt elválaszthatatlan párban jelenik meg. Alig van 
drámával is próbálkozó jelentősebb írónk (hogy a jelentéktelenekről ne is beszéljünk), aki 
a történelmi dráma színeiben egy-két lándzsát ne tört volna — s mégis alig van történelmi 
drámánk, amely a pillanat újságát túl tud ta volna élni. Ki emlékszik ma már a két Kis-
faludy, Jókai vagy akár Móricz történelmi drámáira? Csak a szakember, de az is inkább 
kötelességből, mint az élmény erejével. Történelmi drámáink legnagyobb része prózai vagy 
verses illusztráció, színes képeskönyv, amelynek nemzeti a ranyfüs t jé t oly hamar kikezdik 
az évek ; vagy tárgyi és érzelmi travesztia, melyek nem egyszer bonyolult kulcsrendszere 
csak a kortársak intimitások iránti érdeklődésének olajában forog. Pedig a történelmi drá-
mának, legalábbis nálunk, valóban rendkívüli a jelentősége : a színpadon keresztül a nemzet 
kulturál tabb rétegei történelmi tuda tának alakítója, korokon át hagyományozója. S ez a 
jelentősége nem csökkenőben, hanem a rádió, sot a televízió terjedésével erősen növekvőben 
van. 

E nyolc drámát sok közösség fűzi egybe, de ami a leginkább közös, s valamennyin 
szembetűnő, az a látásmód azonossága. Németh László általában tragikusan lát ja a világot 
— de seholse tragikusabban, mint ezekben a drámákban. VII. Gergely a minden világi hatalom 
fölött uralkodó Egyházat akarta megerősíteni — de végülis eljátsza az egyház világi hatalmát , 
s a maga életét is csak rabló normán lovagok mentik meg ; Husz János az Egyház meg-
tisztításáért küzd, s az egyház leplébe búj t legszennyesebb hatalom végez vele ; Galilei a 
tudomány igazát akar ja érvényre ju t ta tn i — de az egyház megtöri, felőrli, becsületét legalább 
a sa já t szemében sárba t iporja ; II. József egy életet áldoz népei felemelésére — s halálos 
ágyán minden rendelkezését vissza kell vonnia, hogy birodalmát még ideig-óráig megment-
hesse. 

S magyar hőseinek sorsa éppilyen tragikus : Apáczai Cseri Jánost és Misztótfalusi 
Kis Miklóst a korlátolt és tudat lan egyházi hatalmak akadályozzák meg abban, hogy fényt , 
kul túrát vigyenek az erdélyi népnek ; Petőfit az elrejtőzésből, Mezőberényből az indulat 
— s nem kis mértékben a mások rosszindulata — viszi ki a biztos halálba, az erdélyi sere-
gekhez ; s Széchenyi, a döblingi fél-fogoly azért végez magával, mert már nem bírja tovább 
a rá nehezedő tétlenséget és policáj-terrort. 

Szinte nyomasztóan, fullasztóan tragikus sorsok bontakoznak ki e két köteten keresz-
tül ; feketével fest feketére az író, a történelem füstjével , kormával rajzol az emberi lelkek 
és indulatok bakacsinjára — mégis soha, egy pillanatra sem pesszimista. Nem is tudom, 
lehet-e igazán pesszimista az, aki tragikusan lát ja a világot? Mintha éppen az optimizmus 
visszája volna a tragikum ; hiszen van-e életben, irodalomban tragikusabb látvány egyé-
nileg s nemzetileg egyaránt, mint a szárba szökkenő remények derékbatörése? A pesszimizmus 
mintha inkább a cinikus humorizálásban találná meg igazi kifejezési formájá t — s talán 
mondani sem kell, hogy mi sincs távolabb Németh Lászlótól, mint éppen ez. Sot : a humor 
egyáltalán messze kerüli a drámaírót, pedig olvasás közben sokszor már felsóhajtunk egy-
egy derűsebb színfolt, vidámabb jelenet u tán . 

Tragikus, de nem pesszimista, mondot tuk ; s ha a felsorolt hősöket és sorsukat egyen-
ként végigszemezzük, újra erre az eredményre jutunk. Elbuknak, igaz ; bukásuk a legtöbb-
ször fizikai megsemmisülésükkel is együt t jár , igaz ; mégis az emberiség és a történelem 
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századokat egyberántó távcsövén átpil lantva ezek az egyéni tragédiák az emberiség és a 
nemzet sorsa eló'remenetelének legbiztosabb és leghatásosabb emelői voltak. Nem ok s cél 
— de nem is hatás nélkül pusztultak ezek az életek, s pusztulásukon keresztül is a ,,sár-
kányfog-vetemény" előrehaladását szolgálták. Ha letisztítjuk róluk a változó századok és 
változó egyéni körülmények sallangjait, e nyolc dráma nyolc hősének sorsa nagyban-egé-
szében azonos. Más-más hangsúllyal tán, s más-más mellékmotívumokkal, de valamennyi 
ugyanarról beszél : az igazi nagy ember, ha csak egy fél lépéssel is a kora elé lép, el kell bukjék, 
mert gyáva és féltékeny kora és kortársai keresztültipornak ra j ta törvényszerűen ; de épp 
azáltal viszi előre a világot, hogy odadobja magát a kortársak Dzsaggar-Naut-szekere elé, 
önkéntes-kényszerű áldozatul. Tragikus ez, de csak így megy előre a világ : ezt t an í t ják 
ezek a drámák, nyolcszoros tükrön keresztül erősítve-visszaverve valamennyiük általános 
tanulságát . Kegyetlen a sors, kegyetlen az élet ; de a nagyrahívatot tnak nem az a feladata, 
hogy a sors kegyetlensége elől elbújjék, hanem, hogy ki tár ja a mellét előtte : ezzel lesz példa, 
ettől tanulnak a kortársak s az utókor. Ez zeng ki mindegyik történelmi alakból, s mind-
egyikük közös-különböző sorsából. 

Történelmi drámák, amelyek közül eddig ket tő ju to t t színpadra, s talán még egy pár 
fog a közelebbi vagy távolabbi jövőben bemutatót látni. Persze, ez színházaink, kultúrpolitikánk 
szempontjából hallatlan tékozlás, amelyet semmisem menthet , hiszen e drámáknak még a 
gyöngébbje is feltétlenül színpadot, közönséget érdemel. Mégis, úgy érzem, hogy e drámák 
igazi élete a könyv fedelei között van, a magános olvasó kezében ; hogy e drámák valójában 
könyvdrámák. Ez persze részben e művek eddigi mostoha sorsának is a következménye : 
a rivalda s a közönség ellenőrzésén, a színészi játék s a bemutató nagy próbáin kívül (sőt 
jórészt azok reménye nélkül) születve természetes és magától értetődő módon haj lot tak el 
e művek a színpad-követelte megvalósításoktól az inkább könyvben érvényesülő megol-
dások felé. 

Mire gondolok? Hisz technikailag rendkívül puritánok e művek, semmiféle nehézséget 
nem támasztanak ; a színpadi lehetőségekkel valamennyi számol, sőt túlnyomórészt nem 
is próbálja kihasználni azokat. S éppen ezért érzem könyvdrámának ezeket. Harc folyik 
mindegyik műben előttünk, elkeseredett, kemény harc ; de e harc elsősorban az eszmék 
harca, s csak másodsorban embereké ; az eszmék sorsa mindnyájunkat jobban érdekel, 
mint az embereké, akik hordozzák azokat. Gondolati drámák ezek, amelyekben a gondol-
kodás izgalma eltakarja az azokat hordozó embereket ; ezek a gondolatok kevéssé válnak 
test té , legalábbis nem annyira, hogy valóban, fizikai megjelenésében is érzékelhető legyen 
a mérkőzés. A címadó hősben a pozitív, progresszív magatar tásnak általában nagy és eleven 
képviselője jelenik meg ; de harca — mely legtöbbször életébe kerül — nem tud igazi küz-
delemmé válni, mert a maradiságnak, az elnyomásnak, a tudat lanságnak nincs egyetlen 
képviselője sem, aki vele méretekben felvehetné a versenyt. Vagy ha van, hát nem jelenik 
meg — mint Henrik a VII. Gergelyben, mint a pápa a Galileiben, mint a császári udvar a 
Széchenyiben — legföljebb kicsi és kicsinyes, undorítóan poltron emisszáriusain keresztül. 

Ez a gyöngeség azonban egy nagy művészi erőforrásból táplálkozik : a szerkezet 
ragyogó, szinte puri tán tisztaságából. Az írót csak a történelem menete s a szereplők hor-
dozta eszmék sorsa t a r t j ák izgalomban, s ettől sem tetszetős színpadi hatás, sem ötlet-adta 
diverzió nem tud ják eltéríteni. Gondolati drámák ezek, olyan fehér izzásig hevítve, hogy 
már a gondolatok szinte kiégetik maguk közül az érzések salakját : ezért szegényednek el 
annyira női alakjai , válnak szinte jelentéktelenné. Németh László írói világában általában 
a nők az érzések hordozói, míg a férfiak a gondolat törpéi vagy t i tánja i — ha az érzelmek 
szerepe a minimálisra szorul, a nőknek el kell tünniök ebből a világból. Korábbi művei is, 
e drámái is azt bizonyítják, hogy ha kell, Németh kitűnően ismeri a színpadot és lehető-
ségeit ; tán mi sem lett volna könnyebb számára, mint ezen a hiányon segíteni. De ugyan-
csak föltételezhető, hogy éppen a konvencionális könnyűség riasztotta el ettől a különben 
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színpadilag oly indokoltnak tűnő feladattól : mint minden igazi pedagógus, ő is nagy kísér-
letező, aki szereti kitapogatni a lelkek és a formák végső lehetőségeit, minden re j te t t redó'jük 
hatásfokát és t i tká t . 

Gondolatilag bátor hősök Németh László drámáinak hősei, de a legtöbbször a csele-
kedetig nem ju tnak el, vagy visszatorpannak előle. Kor, betegség, család — valamennyi 
emberi nyűg lehúzza őket, s ez gondolataik nagyságát nem csökkenti, de emberi t ragikumukat 
növeli. E téren a legjellemzőbb drámája a Galilei, amelyet a legtöbben ismernek ; egyben 
olyan mű, amely a fentebb említett drámaírói kísérletezőkedvet is a legékesebben példázza. 
Hiszen tulajdonképpen világirodalmi unikum ez a dráma : az író három felvonáson keresztül, 
minden érvvel és gondolati lehetőséggel felépít egy hőst, jogosít egy megalkuvó magatar tás t 
— hogy a negyedik felvonásban megsemmisítse hősét egy pár egyszerű szóval, egy a színre 
tévedő, akkor fellépő alakkal. Itt bukik el Galilei, mert a saját szemében — és senki máséban — 
erkölcsileg megsemmisül ; ugyanakkor ez az emberi bukás az ember által képviselt eszmék, 
gondolatok hallatlan és fényes győzelme. így valósul meg ebben a konkrét műben az, amit 
Németh László drámaírói magatartására általában is jellemzőnek mondot tam : a t ragikum 
és optimizmus összefonódása, együttes és egymáson keresztül való érvényre jutása. 

Gondolati drámák, s ezért könyvdrámák, mondottam korábban. De a világirodalom 
hány olyan drámáról tud, amelyet a szerzője színpadot nem is remélve írt , s amely azóta 
sikeres darabja nem is egy generáció és nemzet színpadának! Könnyen lehet, hogy a Németh 
László történelmi drámáinak is ez vagy ehhez hasonló lesz a sorsa. Egy azonban bizonyos : 
ahogy ő a dráma nagy birodalmából magának egészen sajátos parcellát tudot t megművelni, 
úgy ezeknek a drámáknak az előadása is csak akkor lehet igazán sikeres, ha a színház nem 
azokat alakí t ja a maga képére, hanem maga próbál hozzájuk idomulni, s kialakítani egy ú j , 
ezeknek valóban megfelelő játékstílust. 

Ezt az erőfeszítést ezek a drámák busásan fizetnék vissza. Jelentőségüket nem lehet 
eléggé hangsúlyozni — tehát annak a jelentőségét sem lehet eléggé kiemelni, ha ezek a szín-
padon s a szóművészet egyéb csatornáin keresztül szélesebb tömegekhez szólhatnának, mint 
a dráma-olvasók szűk köre. Nemzeti jelentőségüket kiemeli az a tény, hogy amint magyar 
hőseinek történetén, eszméin mindig átzúg az európai gondolat vihar ja , úgy világtörténelmi 
alakjainak és problémáinak tükrében is mindig megjelenik a magyar nép sorsának, a magyar 
emberek életének valamely kardinális problémája. Németh Lászlóval kapcsolatban a pro-
vincializmus szót csak egy összefüggésben lehet leírni : művei a példa rá, hogy lehet tőle 
diadalmasan szabadnak lenni nálunk. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a drámák az évtized 
legjelentősebb színművei közül valók, sorozatuk pedig a legnagyobb drámai t e t t , amelyet 
magyar írónak ezekben az években a javára í rhatunk. 

Ezt a jelentőségüket még különösen kiemeli sajátosan némethlászlói és ugyanakkor 
sajátosan drámai nyelvük. Nyelvésznek vagy inkább nyelvesztétának való, fontos feladat 
ennek tüzetes elemzése ; de frappáns tömörsége, képeiben és fordulataiban megnyilvánuló 
nagy asszociatív ereje teljesen, sőt merészen modern drámai nyelvet teremtenek, amely 
ugyanakkor — egy-egy igealak, köszöntési fordulat vagy más jelecske mesteri elhelyezésével 
s nem utolsó sorban nagy tömörségén keresztül — dúsan árasztja magából a választott tör-
ténelmi kor levegőjét, ízét. Aki olvasta vagy látni fogja e műveket, a történelmet mindig 
egy kissé Németh László szemével fogja látni — de aki hallotta ennek a nyelvnek remek 
zenéjét, az minden színpadi beszédben ennek az ízeit fogja keresni a jövőben. 
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