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Németh László dramaturgiája

Tudósnak érzi magát a költő, ha ars
poeticát, a drámaíró, ha dramaturgiát ír, de
- szerencsére - olyankor sem tagadhatja
meg önmagát. Az a dramaturgia, amely
Németh László ifjúkori színi-kritikáiból,
későbbi tanulmányaiból ki-olvasható,
szubjektivitásában a legértékesebb:
kitűnően megvilágítja Németh drámai
életművét.

A jó dráma - Németh felfogása szerint -
„egy jelentékeny ember vívódása", s a
tragikus bűnnél fontosabb, hogy „az
ember sok a világnak". A főalak indulata
idézi elő a harcot és a szenvedést, s a
kérdés csak az, hogy elég jelentős-e az
ember, elég nagy-e az indulat, megrázó-e a
harc. Ha a kiváló egyéniséget a végzet
tiporja le, cselekmény és szerkezet jól
megvetett drámai kelepcévé válik.
Ilyenkor nem az események tobzódása az
értékmérő, hanem a hős vívódásának
forrósága és igazsága. „A drámát drámává
a lelki történés teszi. Igazi színpada nem a
világ, hanem a lélek." Ezt viszont zavarja a
sok, túlságosan egyénített mellékszereplő.
„A dráma szertartás, a főhős lelke töretik
meg ben-ne, s a nagy ízlés nem engedi
meg, hogy ebbe a szertartásba egyéniségük
hangos kolompjával ministráljanak bele a
mel

lékszereplők." Az egész drámának - az
írónak - legyen költői nyelve, s azon túl az
alakokat nem beszédmódjuk jellemzi,
hanem az, amit mondanak.

Az a kelepce, amelyet Németh a dráma
lényegének tart, két módon jöhet létre:
vagy úgy, hogy a hős cselekszik, s a sors
mintegy körülfogja (Shakespeare
módszere) ; vagy olyanformán, ahogy a
görög klasszikusok hőseivel történik: a sors
- környezet, emberiség - a cselekvő fél, a
hős pedig vívódik, védekezik, menteni
akarja a lelkét, becsületét. Németh ez
utóbbi, klasszikus módszer híve, hiszen a
20. század nézőjének kevés alkalma van
felelősségteljes tettre, messze kiható
cselekedetre, viszont „annál jobban ismeri
az átvívódott éjszakákat, jellemet próbára
tevő helyzeteket, amelyekbe a világ
követelménye, az önmagunkhoz való
ragaszkodás szorít. Mint kezdő drámaíró,
harmincévesen ilyen-nek ismerte meg a két
világháború között a Magyarországon
vívható és vívandó harc formáját, s ezért
tudta leginkább épp ezt ábrázolni. Az ilyen
harcot a kívülálló ugyan reménytelennek
látja, de a drámai hős nem, s állhatatossága
valójában az elpusztíthatatlan szívósság
jele. „Így küszködött az egész magyarság
régen, megkötött kézzel, a kétségbeeséstől
kapva a reményt."

Jó érzések hínárja

Németh minden társadalmi drámájában
szembetűnik a rendkívüli intellektussal
megáldott, apostoli hivatástudattal megvert
férfi és a „családüzemet" fenntartó, a
polgári jólétbe illeszkedő asszony
konfliktusa. A férfi későre ért meg,
mintegy második pubertását éli a dráma
idején. Családos ember már, serdülő vagy
felnőtt gyermekek apja, ami-kor parancsoló
erővel lép fel benne egy eszme, amely
tűzön-vízen át meg akar valósulni.
Fiatalon, a szerelem bűvöletében sem ő
nem vette tudomásul tulajdon elveit, sem
az asszony. A fiatalok páros vállalkozásba
fogtak, kiszámíthatatlan kísérletbe, s most
itt a tragédia, mert a két elv merőlegesre
fordult. „Jó érzéseinkből lesz a hínár: az
emlék, szeretet, felelősség gyilkos fonadék,
ami-ben létünk értelmét bűnösen elveszít-
jük" - vallja egyik hőse. Asszony és család a
szeretet ezer szálával köti ezeket a férfiakat
a megutált társadalom konvencióihoz, a
karrierhez és a polgári jóléthez. Tragikus
kelepce: vagy az eszméket kell megtagadni
vagy a család-dal szakítani.

Férfi és nő viszonyának ez a lélek-tani
ellentéte a drámák keletkezésének idejébe,
a Horthy-kor valóságába van ágyazva. A
férfi vérbeli nemzetnevelő, egy jelentős
könyv írója, akit felháborítanak a
tarthatatlan közállapotok (Villámfénynél),
érzi a közeledő világpusztulás előszelét, a
németekkel betörő fasiszta veszélyt
(Cseresznyés), a nőiessé puhult magyar
közélet alkalmatlanságát minden komoly
ellenállásra (Papucshős), s a magyar élet
szellemi és anyagi adottságaiból kiindulva
szeretne szigetet vagy ellenállási gócot
teremteni (Mathiászpanzió, Győzelem,
Szörnyeteg), Noé bárkáját, amelyen a
kiválasztottakat ki-mentheti a vízözönből.
Megpróbál szakítani a feudális
előítéletekkel, közösséget létrehozni úr és
paraszt között; intenzív
kertgazdálkodással, népfőiskolával,
kolostorszerű kis telepekkel atomjaiban
újítaná meg a magyar élet formáit,
teremtené meg az új élet modelljét. Az
asszonyt viszont elbűvöli a meg-alkuvások
árán szerzett jólét, s a közeledő
fasizmusból csak a szervezettséget veszi
észre és a kiváltságos osztály újabb
előnyeit. Ezek az asszonyok őrültségnek
tekintik a férj riadalmát, s igyekeznek
terveit józan opportunizmussal meghiú-
sítani, kettejük kapcsolatát pedig akár
öngyilkossági kísérlet árán is megvédeni.
A dráma sodrában derül ki, hogy való-
jában a férfi az egészséges, az asszony
pedig az „emberi őrültség" képviselője. A
férfit eszméi a néphez fűzik, s a hozzá
csatlakozó fiatalok száján megszólal a
jövő, a forradalom s a forradalomból való
újjáépítés gondolata. Az asszony baráti,
érzelmi kapcsolataival a tényleges
vezetőhöz kötődik, s a hozzá szítók a
fasizmussal kacérkodnak. Ez a társa-
dalom halálra van ítélve, mert „amikor a
tehetségek őrültnek látszanak, voltaképp a
kor az őrült - mondja Sántha professzor,
Szörnyeteg hőse. - A tehetség az egyszerű,
de szürkeségében is ép, erős élet hirdetője,
s az emberek torzítják őrültté ... Nem a
lángész az őrült ... Ők csak védekezni
kénytelenek így vagy úgy az emberek
őrültsége ellen."

Ember és szerep

Németh történeti drámáinak majd
minden főalakját ugyanazzal a jellem-
képlettel határozhatjuk meg: „szent, hős
vagy szörnyeteg", de mindenképpen az
intellektus és az erkölcsi erő óriása, aki
szinte aszketikus módon él, ám eszme-
világa az egész emberiségé.



Németh Lászlónak nem a küzdelem
megindulása és folyamata, hanem annak
lezárulta a legfőbb élménye.

Ezt fejezi ki, hogy a hős erkölcsi ereje
többnyire öregkorral vagy fizikai gyön-
geséggel párosul. VII. Gergely, Széchenyi,
Galilei, Gandhi túl jár a hetvenen, Huszt
fizikailag összetörte a börtön, II. József,
Apáczai fiatal még, de halálos tüdőbaj
rabja. A törődött test egy-felől kiemeli a
lélek töretlenségét, más-felől arra utal,
hogy az élet végénél, a küzdelem
lezárulásánál tartunk.

A harc végét jelzi egy másik, gyakran
használt eszköz: a hős egykori aktivitá-
sának kifejezője, egy könyv, amely jóval a
dráma kezdete előtt jelent meg. Könyvet
írt Nagy Imre (Villámfénynél), Holly
(Papucshős), Cseresznyés és a három
professzor (a Mathiász-panzió, a
Győzelem és a Szörnyeteg hősei) ; hasonló
szerepet tölt be a Misztótfalusi, Apáczai, a
két Bolyai, Széchenyi, Galilei könyve,
Petőfi és Puskin életműve. Ez volt a tett -
amely erkölcsi, politikai, tudományos
értelmén túl írói tett is, s a hőst írói szerep
vállalására is kényszeríti -, amellyel a hős
beírta nevét a történelembe, de ez
többnyire megtétetett már a cselekmény
elindulása előtt. Fordított előjellel Görgey
is literátor: nála a hadvezéri tett zajlott le
a múltban, s ez kényszeríti, hogy emlékíró
legyen; „az írás ördöge" ösztökéli Sem-
melweist, s okozza vesztét, noha fölfe-
dezése másra predesztinálná.

A hős szívósságát, törhetetlenségét
gyakran érzékelteti lakásának aszketikus
igénytelensége. Egyik színtér a társa-
dalmi drámákban is a hős puritán dol-
gozószobája: egyszerű könyvállvány, asz-
tal, fekhely. A történeti drámákban ez még
feltűnőbb. Gergely pápa addig él
harmonikusan, míg egy cella mélyén lak-
hat, s ahogy tágasabb, díszesebb térsé-
gekbe kerül, egyre bizonytalanabbá válik,
végül kénytelen eszméit megtagadni.
József császár fokozatosan ébred rá cél-
jainak reménytelenségérc, s hátrálását,
egyre mélyülő befelé fordulását mutatja az
egyre szűkülő díszlet: az iroda, az
egyszerűbb dolgozó, végül a kopár há-
lószoba egy tábori ággyal. Ugyanígy halad
befelé a néző Széchenyi gróf lakosz-
tályába - és lelkébe: az utolsó felvonás
színhelye azonos az előbbivel, de most
egy állólámpa fénye csak a legszüksé-
gesebb bútorokat világítja meg. Gandhi
lakásának berendezése: fonókerék,
könyvállvány, földre terített gyékény.
Mindez látszólag külsőség; valójában a

dráma egyik vizuális eszköze, hiszen a
lakásba a néző számára érzékelhetőbben
van beírva lakójának egyénisége, mint
arcába vagy tenyerébe.

Lenyűgöző ezeknek a hősöknek uni-
verzális tudása és embersége. Bolyai korát
meghazudtoló bájjal hódítja meg
Marosvásárhely főrangú hölgyeit, a ma-
tematika, zeneelmélet és száz egyéb tu-
domány közt kályhákat fabrikál. József
Bécs első udvaronca, aki egyéniségével
megbűvöli a hercegnőket, aztán egyszer-re
négy titkárnak diktálja intézkedéseit, s a
legegyszerűbb kérelmezőkkel is em-
berségesen foglalkozik. Gandhi az ál-
lamügyek tárgyalása közben a fonókereket
forgatja, s az alkirálytól a hindu gyerkőcig
mindenkivel tud beszélni. Hasonló
természetű Husz, Petőfi kapcsolata a
néppel, Apáczai, Karádi viszonya
diákjaihoz, Galileié a svájci zsoldosok-
hoz. Németh legtöbb hőse nemcsak láng-
elme, hanem eszményi pedagógus is.

Sűrűn alkalmazott írói fogás, hogy a
személyes ellenfél nem lép színre. Henrik
császár, Orbán pápa, Gauss - akikről annyi
szó esik a VII. Gergely, a Galilei, A két
Bolyai történetében - testi mivoltában nem
jelenik meg. Apáczai személyes ellenfelei
(Basirius és a feje-delem) eltűnnek a
dráma második felében. Széchenyi
üldözője a császári rend-őrség, amelynek
egy ügynökét látjuk csak, a jelenlétét
érzékeljük a felvonás-közi házkutatásban.
Görgey az ókori tragédiák hírnökeihez
hasonló küldötteken át kapja Kossuth
vádjait. József igazi ellenlábasa a francia
forradalom, Gandhié a feltámadó
nacionalizmus, Semmelweisé a többi
orvos ostobasága. A személyes ellenfélnek
ez a háttérbe tolása vagy
elszemélytelenítése modern élményekből
táplálkozik ugyan, de egyben a görög
végzetdrámák légkörét teremti meg a
színpadon.

A szereplők egy része a társadalmi
drámákban is bizonyos történeti erők
hírnöke volt, az Ifjúság, a Nép, a Fasiz-
mus vagy az Uralkodó osztály küldötte.
Ott azonban kevesebb alak szerepelt, s a
családi légkör módot adott árnyalt, egyéni
ábrázolásokra. Különösen jól sikerült
például néhány női figura, mint Sata,
Lonka, Amál vagy túlfelől Viola, Gróti
Ágnes. De családba, szexuális és
aszexuális nők közé falazva magányosan
áll a dráma hőse, szinte „süvít belőle a
magány". A történeti drámákban a hírnök-
technika még jobban megváltoztatja a
szereplők arányait: a főhős ki-magasodik,
a mellékalakok jelentékte

lenné zsugorodnak, privát egyéniségük a
háttérbe szorul. Az író ezt a regényeiben
követett módszer „fertőzetének" érzi,
holott inkább a fiatalon kimondott elv
egyre következetesebb érvényesülésének
látszik.

A hírnökök nagy része barát vagy rokon,
aki ostyába csomagolva vagy véletlenül
közli a végzet üzenetét, s így át-tételesen
képviseli az ellenérveket - legföljebb
valami tudata alá rejtett szadizmussal.
Vannak azonban baljóslatúbb vendégek,
mint a Galileit faggató Maculano, a Huszt
perbe hívó tridenti püspök, a József előtt
megjelenő Pálffy kancellár, a
Széchenyihez küldött Babarczy. Ezek az
emberek már nemcsak az ellen-fél
megbízását hozzák, hanem lelkükben,
magatartásukban egy atomnyi részét a
kollektív ellenállásnak, amely épp ezekből
a parányokból tevődik össze. Magasabb
rangban és ideológiai szinten képviseli az
ellenfél érveit Kaunitz herceg Józseffel
szemben, Barberini Galilei tárgyalásán,
Zarabella és Zsigmond a Hu-szén,
Basirius, s a fejedelem Apáczaién.

VII. Gergely mondása - „szerettem az
igazságot" - gyűjtőcíme lehetne Németh
történeti drámáinak: csaknem mind erről
szól. „Én az ember leghatalmasabb,
legmélyebben gyökerező közösségi
ösztönének ... az igazságszeretet, az
igazság kimondásának kényszerét tartom -
vallja Németh. - Az igazság: a közösség
érdeke, hisz ez az a lámpás, melynek
fényénél helyes irányba tud menni. Ezt a
lámpást azonban nehéz, veszedelmes
fenntartani." S ez a „lámpatartás" egy
életre szóló szerepet ad a hősnek, visel-
kedésében mindig van valami a színészi
alakításból. Széchenyit romantikus dráma-
hősök ösztökélték nagy gesztusaira, ami
persze mit sem von le értékükből: ő maga
és nemzete mintegy önmaga fölé emelke-
dett a hősi szerep következtében. Görgey,
Petőfi tudatosan vállalja szerepét, amely
az egyiknél a nemzeti önismeret, a má-
siknál a nemzeti önbecsülés elmélyítését
szolgálja. Galilei tudóstól idegennek érzi
a hősi szerepet, de ha egyszer belekon-
tárkodott az írásba, vállalja az írói etika
törvényeit. Semmelweis élvezi szerepé-
nek szépségét, s barátai azt is látják, hogy
ilyenforma gyönyörűség volt a sza-
badságharc egyik közösségi mozgatója.

Maga a szerep, kimondásra váró igazság
sokféle lehet, de gyökere mindig etikai
jellegű: konkrét társadalomformáló erején
túl a hős becsületébe vág, s ezért oly
keserves megtagadni vagy vezekelni érte.
(Misztótfalusi, Széchenyi,



Husz, Galilei, II. József, Apáczai.) A
vígjátéki formában hasonló tortúra vár
Karádi tanár úrra (Az utazás). Kényes
becsülete fölér Husz Jánoséval, csak-hogy
Husz a máglya tövében tiltakozik szavai
félremagyarázása ellen, Karádi egy
szekrényből kibújva. Tisztelői elvárják tőle,
mint Galileitől, Petőfitől, hogy „elveiért"

vállalja a mártíriumot, noha ő más elveket
vall, mint tisztelői hiszik: mintha a
„szürkétől" azt kívánnák, hogy vagy fehér
legyen vagy fekete. Karádi addig védekezik
a jobb- és bal-oldali követelésekkel
szemben, míg majdnem megüti a guta. Ez a
"majd-nem" választja cl Misztótfalusitól - s
ad alkalmat arra, hogy megértesse: a
szocializmus építése során sem lényegte-
lenek a formahibák.

Az emberi őrültség

Németh drámai hősei az erkölcsi erő és
az intellektus lángelméi, akik eszmei síkon
harcolnak, s úgy vélik, hogy az ellenfélnek
is ilyen eszközökkel kellene küzdenie.
Literátor létükre nem hajlandók tudomásul
venni, hogy könyveikben mennyi
forradalmi gyújtóanyag van fölhalmozva, s
épp ezért oly érthetetlen számukra az a
követelés, hogy tessék ezt a könyvet a
nyilvánosság előtt megtagadni - ami ilyen
veretű ember számára a legkeservesebb
tortúra. Az aszkézis érzéketlenné tette a
testet, érzékennyé a lelket - ám ez az
érzékeny lélek az ellenfél sérelmei iránt
érzéketlen. Így az igazságkereső, józan, de
makacs hősökben van valami jámbor, szent
naivitás, a hatalom képviselőiben pedig va-
lami nagyon is emberi rafinéria, kétszólamú
erkölcs, machiavellizmus.

A történeti figurák nem aktivitásukban,
hanem passzivitásukban válnak hőssé,
üldöztetésükben és állhatatosságukban,
amely néha már az esztelen konokságot
súrolja. A cselekvés (a gondolat
megszületése, kimondása), a tragédia első
négy felvonása régen lejátszódott már, s mi
csak az ötödiknek vagyunk tanúi, amikor a
már kimondott szó végzetszerűen
nehezedik a hősre. Szophoklész, Racine és
Ibsen után egyszerre klasszikus és
jellegzetesen modern ez a módszer:
gondoljunk Kafka szorongó életérzésére
vagy O'Neill drámáira. A modern végzet -
Némethnél - az emberi természet, amellyel
az állhatatos jellem óhajtatlanul
szembekerül. A klasszikus hősök autonóm
emberek voltak, a mai nem az: nem
tudhatja, mekkora kataklizmát kelthet
fölismert és jóhiszeműen

vallott igazával. Kavics is elindíthatja a
lavinát - de sziklafal legyen, ha megpróbál
ellenállni neki. Klasszikus forma, történeti
mez alól így szikrázik elő a mai
mondanivaló: haladó eszmék és maradi
intézmények konfliktusa; szellemi sza-
badság, emberi önérzet s a dogmatizmus
ellentéte; az érzelmi politikával szemben
álló realitások vagy a hatalom
machiavellizmusának kérdései.

Cselekvés vagy szenvedés tükrében
mutatni be az emberi nagyságot egyszerűen
írói alkat és módszer kérdése, s Németh
hősei - Gandhi kivételével - az utóbbi
jegyében fogantak. Maga az író
szoborszerűnek érzi őket, egyetlen emberi
tudat mitikus magasságába növő
alakjainak, a kígyókkal körülfont Lao-
koonhoz hasonlóknak. Ez a kép legjobban
a „vád" s a „szerep" kígyójával küzdő
Széchenyi megrendítő drámájára illik, de a
többitől sem idegen. A II . József,
irodalmunk legszebb drámai elégiája, a
sebezhető lélek szobra, akibe, mint szent
Sebestyénbe mindenki belenyilaz. A
Galilei a csapdába hullott élet-művészé,
aki furfanggal próbálta zseniális
fölfedezését az emberiség javai közé
csempészni, s a szívszorító inkvizíciós
jelenettel drámairodalmunk legmagasabb
piedesztáljára került. Gandhi a felvilágosult
szent szobra, Apáczai az eszményi
pedagógusé, s a sort lehetne folytat-ni.

Ám ez a szobor hasonlat másvalamire is
utal: hogy a hős statikus jellegű, s mellette,
vele szemben zúg a történeti erők szele,
dinamizmusa. A hős erkölcsi szilárdsága
elvontan szemlélve szép és nemes, de
problematikussá válik, mi-helyt hatalmi
kérdésben csap össze individuális és
közösségi erkölcs. II. József eszméivel
nemcsak az értetlenség áll szemben, hanem
a francia forradalom gyakorlata, a népek
testvériségének elve, s ezen belül a magyar
függetlenség gondolata. Gandhi
fegyvertelen harca terhes eszmévé válik,
mikor Nehrunak be kell rendeznie az új
államot. Vagyis az egyéni igazsággal
szemben egy s zázmi l liós nagyságrendű
igazság áll. Németh egy tanulmányában azt
hirdeti, hogy nemcsak a politikai
tudománnyá lett machiavellizmus
fegyvereivel lehet eredményesen harcolni,
hanem az erkölcsi magasabbrendűség
sterilnek látszó eszközeivel is. Gandhi
példája kezdetben igazolta ezt a föltevést, s
a végső kudarc sem zárja ki ezt a
lehetőséget, hiszen az ember nevelhető. Ez
az optimizmus egybeesik a történeti
drámák végső

kicsengésével. A hős bukásával saját sor-
sát berekeszti ugyan, de eszméje tovább
él, s egyszer meg kell valósulnia. Az író
épp azért ábrázolta oly szuggesztíven hő-
sének nagyságát, azért rendített meg
pusztulásával, hogy eszméjét a közönség
tudatába vésse.

Drámaírás és kísérlet

Életművében Németh három csoportot
különít el: a társadalmi drámákban a
Horthy-kor értelmisége jobb részének
bűntudata szólal meg, tiltakozásul a
fennálló viszonyok ellen; a történeti drá-
mák zöme a Rákosi-időkben a lélek
méltóságának védelmében íródott; a
harmadik korszak drámáiban kisebb a lírai
ösztönzés, ezek általános emberi
problémákkal foglalkoznak, s épp ezért az
eddig alkalmazott formát sem követelik
oly erősen.

A klasszikus (analitikus) forma, amely az
eseményeket a katasztrófa köré tömöríti, s
a cselekményt a fölidézett vagy ki-pattanó
előzményekkel lendítteti tovább, jól
megfelelt Németh alkatának. De
szenvedélyes kísérletező lévén gyakran
kísértette a másik, az összerakó forma,
amelyet más-más módon Shakespeare,
Schiller, Brecht is alkalmazott. A szín-ház
efféle forradalmasításának gondolata
azonban inkább kultúrtörténeti be-
látásból, mint szubjektív indulatból fa-
kadt, s igy már az indulás pillanatától
fogva a kísérletezésnél fontosabbnak bi-
zonyult a szenvedélyesen hangoztatott
mondanivaló a megszokott formákon be-
lül.

A témák persze önmaguktól vajmi rit-
kán sűrűsödnek zárt egységbe, s már a
három professzor drámájánál feltűnt,
hogy előzményként mindegyik föltételez
egy korábbi konfliktust a hős és felesége
között, amelyet klasszikus recept szerint a
szereplők elbeszéléséből ismerünk meg.
Később még erősebbé válik az extenzív
teljesség vonzása: a megírt Galilei mögött
ott szunnyad egy, az egész életet felölelő
verses trilógia terve; regény-tervből
sűrűsödött össze a I I . József; nagy
tanulmányból csapódik le a Szécheny i . A
másformában megírt vagy elvetélt tervek
beleépülnek a drámákba, s epikai
többletként igen plasztikussá te-szik a
főalakot, akinek jelleme így nem-csak a
színpadon látható cselekményből
rajzolódik ki, hanem egy egész élet több
más, fontos kalandjából.

A Bolyai-témának el is készült a tizenöt
képből összerakódó epikus kidolgozása,
de jobban sikerült a sűrített,



négyfelvonásos változat, amely a bevált
formában, történeti köntösben folytatja és
mélyíti el a Mathiász-panzióban föl-vetett
pedagógiai problémát. De Bolyai Farkas
pedagógiai szenvedélye jobb anyaggal
találkozott, mint Hódi professzoré. János
lángelme, s alkalmas arra, hogy az apa
nevelői igényét betöltse. Apa és fiú heves
összecsapásokban kulmináló ellentétét az
is motiválja, hogy ugyanazt a leányt
szeretik. Ez a szerelmi szál s a bujkáló,
majd kirobbanó érzelmi szenvedély
újszerű vonás az intellektuális
szenvedélyekről szóló drámák sorában, és
erősen hozzájárult a nagy szín-padi
sikerhez. Viszont regényszerű maradt a
Nagy család, amely több kísérlet után két
estére szóló hét felvonásával sincs
drámailag befejezve. Itt is van egy érdekes
újdonság: főszereplője asszony,
ellentétben a férfiközpontú Németh-
drámákkal.

Ennek a harmadik drámaperiódusnak
legmélyebb darabja, a Gandhi halála is
magán viseli az új formakísérletek jegyeit.
Az egymás mellé rakott képekben fölvillan
a kontinensnyi India minden jellegzetes
nemzetisége és tája, maga Gandhi pedig
mint kezdeményező, cselekvő ember új
hangot üt meg a védekező hősök karában.
Az összerakó módszer azonban inkább
tehertétel, ugyanis minden epizód a
főhősre koncentrálódik, s ő az ismétlődő
szituációkban mindig ugyanúgy
viselkedik: lecsillapítja az egymással
torzsalkodó hindu és mohamedán
küldöttségeket. A sok hasonló helyzet,
rokon funkciót teljesítő, elnagyoltan
ábrázolt mellékszereplő meg-nehezíti a
dráma színpadra állítását a remek főalak s
az eszmei gazdagság ellenére. A Csapda
Puskin példáján át a kelet-európai
írósorsról szól: a környezet elpusztítja azt,
aki túlságosan nagy neki. Váltakozó
képsorok mutatják a költő lakását s a
külvilágot. Ez a Shakespeare-től tanult
kettős cselekményvezetés láthatóvá teszi
ugyan az el-lenfeleket, de mégsem olyan
pregnánsan, mint a korábbi művekben,
ahol a láthatatlan ellenfelet a végzet
hírnökei kép-viselték. A legfrissebb
alkotás, Az írás ördöge ismét
visszakanyarodik a klasszikus
szerkezethez.

Kísérletszámba megy a verses forma
felújítása is, hiszen régóta kiment a di-
vatból a tragikus emelkedettségnek ez a
hagyományos kifejezője. Némethet viszont
annyival is inkább izgatja, mert Ady
nyomán s ősi példákon rájött a magyar
verselésnek egy alig észlelt saját

ságára, a „tagolásra". A megszokott ötös-
hatodfeles jambustól elszakadva tagoló
versben írta meg a Sámsont, majd a Négy
prófétát.

Kötött és kötetlen beszéd középútján áll
az a sajátos drámai (költői) nyelv, amely
kezdettől fogva jellemzi Németh műveit.

Ez a nyelvi többlet az irodalmiság egyik
kritériuma: „az alkotás he-vét, igazságát
épp az bizonyítja, hogy csak új nyelvi
fogásokkal lehet kifejez-ni." Már a
Villámfénynél mondatai is tömörebbek a
megszokottnál, s ez az új-fajta próza
később mind gazdagabbá válik. A történeti
drámák alakjaihoz különösen jól illik ez a
nem hétköznapi, költői képekkel, furcsa
mondattani alakzatokkal telezsúfolt
irodalmi műnyelv. Gazdag, színes
szövedék ez, amelynek fölvetője az író
sajátja, keresztszála pedig a történeti
alakoké: az ő írásaikból, leveleikből,
mondásaikból van sodorva. A szőttes
mintáin virít a kor és a környezet színe,
elnyűhetetlen egésze az író bélyegét viseli.
Tudatos művészettel ki-dolgozott nyelv
ez, külön tanulmányt érdemelne azon a
nyomon, amerre az író mutatott a
Széchenyi egyik passzusával kapcsolatban.
A színészek nehezen harapnak rá ezekre a
szokatlan, bonyolult, nehéz mondatokra,
de mikor a szöveg „megérett", elfelejteni
sem tudják, nem hibáznak benne: együtt
szárnyalnak vele.

Színház papírból

Festményen az alakokat árnyékuk teszi
plasztikussá; Németh drámai opuszát -
amelyet eddig a feltételezett írói szándék
megvilágításában néztünk - a kritika. A
vádakat körülbelül így lehetne
összefoglalni: Németh társadalmi drámái
elutasítják ugyan a fasizmust, de a
marxizmussal nem vállalnak közösséget.
Ugyanazok a nézetek érvényesülnek itt is,
mint az író tanulmányaiban: harmadikutas
megoldást keresnek valami specifikus
magyar lehetőség szerint, az el-osztás
forradalma helyett a minőség forradalmát,
az ember egyéni, erkölcsi meg-újhodását,
ami nem végezhető el a társadalmi
változás útján. Alkalmasabb erre az apró,
szigetszerű szellemi közösségek s az
apostol-forma mintaemberek példája. Ez
az utopisztikus szemlélet szükségképpen
tévútra viszi a hősöket, de a drámák - akár
az írói szándéktól függetlenül is - reális
életábrázolásukkal és tragikus
befejezésükkel épp azt bizonyítják a néző
előtt, hogy a Horthy-kor társadalmi
problémái nem oldhatók meg reformokkal,
egyéni kísérletekkel. Ha-

sonlóan bírálható a történeti drámákat
vezérlő elképzelés, hogy a történelem
legfőbb mozgatói az eszmék, amelyek
egy-egy nagy egyéniség alakjában, sorsá-
ban vannak megszemélyesítve. Drámaíró
persze nemigen tehet mást, mint hogy
egyszeri esetté konkretizálja a történeti
erők konfliktusait, de Németh túlzottan
kiemeli hőseinek egyéni helytállását, eti-
kus magatartását, s homályban hagyja
ennek közösségi indítékait. Az ellenfe-
leknél az elvont „emberi őrültség" mód-
szerei látszanak ugyan, de lényege, a
reakciós hatalomhoz való ragaszkodás
igazi oka, az érdekek hálózata kevésbé.

A hősök intenzív ábrázolása, aszketi-
kus, literátor, pedagógus és apostoli ter-
mészete, a verem, amelybe belehullanak
eszméik megtagadásának kényszerével,
számos kritikusnak sugallta azt a gon-
dolatot, hogy az író valójában önmagáról,
saját életének kalamitásairól írt. Erre
aránylag könnyű bizonyítékokat találni
Németh életvitelében, önéletrajzi
írásaiban. Persze a hősöket épp az teszi
ilyen szuggesztívvé, hogy ereikben az író
vére folyik, sőt az is igaz, hogy sok drá-
mának volt életrajzi kipattintója. Csak-
hogy - vallja Németh - „a drámaíró az
egyetlen, aki akármennyit vet is ki lelke
lávájából, sosem írhatja önmagát, tán
nincs is önmaga". Más szóval: életrajzi,
irodalomtörténeti érdekessége lehet az
efféle egybeeséseknek, de a dráma igazi
kritériuma ennek az ellenkezője:
mennyire sikerült az egyedi élményt
tárgyilagossá tenni.

Sűrűn hallott és olvasott vád, hogy
Németh alakjai szócsövek, művei dra-
matizált esszék, könyvdrámák, amelyek
jobban érvényesülnek két könyvfedél
közt, mint a színpadon.

Németh fiatalkori vélekedése szerint „a
színházi játéknak a költőt kell szolgálnia,
ahogy a költő is szolgája csak egy drámai
eszmének, amelyet az élet rajta át akar
kimondani". A lényegre tapint az a
megjegyzés, hogy „minden dráma maga

teremti szerkezetét", de kevésbé találó az
a következtetés, hogy mindez csak az író
indulatától függ. Az eszme
kifejeződésének indulata s a kifejezés
módja nem azonos fogalom. Ez utóbbi-
nak lényeges alkatrésze a szerkezet,
amely logikai megfontolás eredménye, s
amelyet nemcsak a dramaturgok képzel-
nek „valami matematika félének", ha-nem
az író is, mint a Galilei, a Cromwell, A
két Bolyai, a Nagy család terveiből
kiderül. A színpad mesterei oly-kor tán
ösztönösen vagy rutinból szer-
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esztettek, de a logika lépései még akkor
s nyomon követhetők, sőt kiigazíthatók,
a az író vétett a belső logika ellen.
émethnek igaza van abban, hogy a
övetkezetesen keresztülvitt terv nem
gyedüli kritériuma a nagy drámának,
egalább annyira „a játéknak percről
ercre helytálló, lebilincselő volta", ám
bből épp az következnék, hogy ezt he-
yenként akár az írónál is jobban tudja a
endező vagy a színész, aki állandóan
rzékeli vásárra vitt bőrén.

Némethtel érzékeny természete s a
zínházi világgal való súrlódásai sok be-
utatóján megbánatták a kollaborációt, s
az ellentétek áthidalását kezdettől fogva
szövegnek előadás előtti publikálásában

ereste. Már a Tanú meg-szűnte idején
jabb folyóiratot akart indítani, egy
papírszínházat", füzetenként egy
zíndarab rendezői utasításokkal, be-
zélgetések, próba közben, színész és író
itája egy-egy alakításról, hiszen a jó
ráma sem unalmasabb olvasmány a jó
egénynél. Ez - úgy hiszem - végletesen
rodalmi, színházellenes álláspont, s ebből
z a baj származott, hogy az író
zemléletében széthasadt a könyv és a
ráma fogalma: fontosabbnak érezte az

gyéni szöveg integer közlését a kollektív
lőadásnál. Holott a dráma elsősorban nem
z olvasó, hanem a néző tetszésére
ályázik.

ásodvirágzás vagy modernség?

A történeti dráma, amely kimagasló
elyet foglal el Németh életművében, mint
űfaj a múlt század öröksége, s ritka

ivételektől eltekintve nem tudta áttörni a
emzeti és nyelvi határokat. Világsikert
zok a modern művek arattak, amelyekben
történeti vagy mitologikus tárgy valami

ormai újítással párosult. Shaw vagy
ürrenmatt műveit a történelem ironikus

zemlélete jellemzi, s a tudatosan
lkalmazott anakronizmus. A franciák -
iraudoux, Sartre, Camus, Anouilh -

zürrealista játékossággal helyettesítik a
eális tényeket. Bruckner megkettőzi a
zínpadi illúzió realitását, Brecht
lidegeníti tőle a nézőt. A különböző
örekvések közös vonása: az értelem
özbeiktatott kontrollja segítségével a
örténelem demisztifikálása, a hősök
eheroizálása, a realitás illúziójának
egtörése.
Németh a klasszikus mintákat követi

bban, hogy nem borítja fel a realitás
llúzióját. Ha alakjainak nyelve eltér a
étköznapitól, ez a stilizálás nem a
odernség vagy az absztrakció, hanem a

költőiség, a történeti légkör illúziója felé
tart, s koturnust ad a szereplők lába alá.
Németh mítosszá emeli ugyan a tör-
ténelmet, amelyben a hős sorsa, maga-
tartása, erkölcsi szilárdsága a példa, s
alakja szinte emberfölöttivé nő - de mo-

dernül és profánul mitizál.
Némethnek nincs szüksége arra, hogy a

szenvedély fellobbanásai közé beiktassa
az értelem kontrollját - iróniát vagy
elidegenítést -, mert ő magát az értelmet
emeli szenvedéllyé, teremt mítoszt köré. A
cselekvés, amellyel hősei felkavarták a
világrendet, indulataival és szenvedé-
lyeivel együtt régen lezajlott már, s amit
Iátunk, a védekező ember drámája értelmi
állásfoglalás a világgal szemben, ennek
átélését várja az író a nézőtől. Ez az újítás
nem olyan látványos, mint a
formabontóké (anakronizmus, irónia,
sokk, elidegenítés stb.), hiszen látszólag
nem egyéb, mint az ókori végzetdráma
felfrissítése. A lényeg mélyebben van:
Németh emberszabásúvá teszi a végzetet.

Polgári drámaírók nem ok nélkül ke-
resték az ókori ananké mását: annak
idején ez tette emberfölöttivé a tragikus
hőst. Ibsentől O 'Neillig sokan hitték, hogy
a modern végzet az ember alkatába van
írva a meg nem változtatható öröklött
tulajdonságok folytán. Sartre jobban
megközelítette az igazságot, mi-kor így
kiáltott fel: „A pokol: a többi ember."
Németh formulája még kézen-fekvőbb: a
végzet az emberi őrültség.

Oidipusz bűne a múltban játszódott le,
de az istenek szándékából; Oresztész
bűnök láncolatát teljesíti ki a magáéval, s
végül Pallasz Athéné oldja fel. Németh
hősei maguk ismerték fel az igazságot,
amelynek hirdetése az emberi világrend
kelepcéjébe taszította őket, s emberek
ítélkeznek felettük. És ez még-sem
csorbítja a végzetszerűséget.

A nagy tragédiák olyan hatalmas szen-
vedélyek tengelye körül forognak, mint
szerelem, becsület, hazaszeretet. Tekin-
télyes csoport szól a hatalmi szenvedély-
ről: valaki magának akarja megkaparintani
(Macbeth, II. Richárd), vagy vissza-
szerezni (Hamlet, Lear), vagy megőrizni a
veszély viharában (Oidipusz, Kreon).
Németh drámáiban is nagy szerep jut a
hatalmi szenvedélynek, de itt a klasszikus
formula visszája látszik. Az ő alakjai a
gondolat hősei, s nem maguknak akarják
a hatalmat, hanem az értelem számára, az
emberiség kollektív javáért. Ez a meditáló
hős többnyire épp az erő-szak ellen
lázong, s végül sem juthat el

Hamletként az erőszakig. Az ő heroiz-
musának véglete a helytállás.

A tragédia műfaja kiveszett a modern
színházból. Már az elnevezés is annyira
riasztó, hogy a legtragikusabb új dráma
színlapjára sem meri kiírni egyetlen író
vagy színigazgató se. Viszont a tragikum
igénye - filozofikus mondanivaló, emberi
nagyság, nagyszabású cselekmény,
megrendítő és mégis fölemelő bukás, köl-
tői nyelvezet - sem a drámairodalomból,
sem a közönségből nem veszett ki.
Világszerte sok és sokféle kísérlet történt
és történik arra, hogy megtaláljuk ennek a
nagyszerű élménynek modern ki-fejezési
formáját, s ebben a sorban Németh László
kísérlete ugyanolyan rangú, mint
világhíres pályatársaié.

A P Á R I Z S I O P E R A V Á L S Á G A

Az intézmény, amely 5o éve még Pá-rizs
szíve volt, ma nyomorog és agonizál. A lap
ismerteti azt a ténymegállapítást és
javaslatokat egyaránt tartalmazó memo-
randumot; amelyet kormánymegbízásból 1968-
ban Jean Vilar szentelt a problémának. Vilar
szerint három válság olvad egybe: a művészi,
az anyagi és a közönség válsága. Hiányolja
például a tudatos és tervszerű műsorpolitikát;
1966 szeptemberében például az igazgató még
nem tudta, mi lesz a decemberi műsor, holott
külföldön 2-3 évre előre ismert az opera-
szezon. A jelentés kifogásolja a túl kényelmes
munkakörülményeket: a zenészek napi három
órát próbálnak félórás szünettel, a kórus
másfél órát, negyedórás szünettel, az
élvonalbeli művészeknek pedig nincs
próbakötelezettségük. Ez mű-vészi
következmények mellett anyagi kon-
zekvenciákkal is jár; ezért a sok túlóra,
amelyek a teljes béralap 135%-át veszik
igénybe. vagy pedig két napi teljes pihenést
vonnak maguk után. Így aztán nem csoda,
hogy az Opera költségvetésének 76%

- át
személyi költségek teszik ki és egy
operaelőadás négyszer annyiba kerül, mint egy
Comédie Française-beli produkció. Vilar
nagyon alacsonynak tartja a helyárakat is.
1913 és 1966 között a kiadások 693-szorosra
nőttek, a helyárak azonban csak 200-szorosra.
Ez minden szubvencionálás ellenére is
helytelen. Vilar végül javaslatot tesz, hogy ha
már új operát építeni nem lehet, legalább a
meg-levőt használják ki jobban s költöztessék
ki az oda nem való hivatalokat (rendőrbiztosi
iroda, különböző. országos illetőségű
építészeti hivatalok stb.)

Figaro, 1969. december 8.








