
fiatalember belejön szerepébe, és sétálni
kezd föl s alá, haptákba vágja magát a
polgármester, s remegő térdekkel, fog-
vacogva hallgatja a pétervári történeteket.
Hlesztakov pedig szórakozottan felkapja a
széket, arrébb penderíti, s amikor újból
leül a pamlagra, a polgármester a földre
huppan. A sok bortól Hlesztakov
lerészegül, a polgármester karjába veszi, s
így viszi át a szomszéd szobába, lefekteti,
majd megjelenik, és mint egy zászlót,
kezében egy bilit tart. Diadalmasan kö-
rülhordozza, a polgármesterné és lánya
epekedve néznek az edény után, aztán egy
félreérthetetlen grimasz közepette a
polgármester átadja az éjjeliedényt a szol-
gának. A vendégek és a vendéglátók, mi-
után Hlesztakov lenyugodott, nekiesnek az
előre feltálalt csirkének, és vadul, a fé-
lelemtől egy pillanatra felszabadultan
zabálnak, a csontokat szanaszéjjel dobál-
ják. De említhetnénk a humor drasztikus
formáit a többi felvonásból is, Dobcsin-
szkij már-már érthetetlenségig fokozott
beszédhibájától a járásbíró sarokba vize-
léséig.

Az előadás során többször megjelennek
a már említett szolgák. Szögletes
mozdulatokkal csetlenek-botlanak, arcu-
kon torz mosoly. Nekik ehhez az egészhez
nincs közük. A bohóc-kisember „elődök"
folytatói ők. Egyedül ezek a figurák
jelentenek némi ellenpontot az elő-adás
egészének nevetségességével szemben. De
ez kevés. Ugyanis az előadásból hiányzik
a gogoli kettősség, a humor mellől a
tragikum.

Bobcsinszkij szívszorítóan tragikomi-
kus kérése például, hogy Hlesztakov „ott
fönn" csak annyit említsen: él itt és itt egy
bizonyos Bobcsinszkij nevű földbirtokos,
csupán kacagtató hóbort lett. A le-
leplezés, Hlesztakov levelének felolvasása
alig vált ki emóciót a szereplőkben,
mintha az előadásnak erre a részére ke-
vesebb figyelem és energia jutott volna a
próbák során. A polgármester dühe pa-
naszos morgolódássá szelídül, a szöveg
tartalmával ellentétben a szereplők még
pillanatnyi felháborodásra sem képesek,
talán a tunyaságuk miatt. Mintha eleve
beletörődnének a felsülésbe. Az igazi re-
vizor megérkezésének híre - amit
hangszórón hallunk - sem vált ki tényleges
megrendülést, úgy tűnik, az első pillanat-
ban fel sem fogják a hír lényegét. Aztán a
szereplők előremennek a színpad széléig,
és a közönséget nézve kutatják, vajon
melyik néző lehet az a bizonyos igazi re-
vizor.

A váltás, a komikum tragikumba for-
dulása elmarad, s ez egyúttal az elgondol-
kodtatás, az önvizsgálat lehetőségét is ki-
iktatja. Legfeljebb ki-ki a szomszédjaira
nézhet sandán, keresve: kell-e tőlük tar-
tani? Ám a szembesítésnek ez a formája
meglehetősen didaktikus, és megmarad
ötletnek.

Ha végiggondoljuk az előadást, a falu-
sias környezet - mivel a folytatás, a ki-
bontás következetlen - szintén ötlet ma-
radt, akárcsak a szolgák bohócszerűsége
és a sok-sok öncélúnak ható gag.

A cirkuszi forma, a közönség bevonása
a játékba Horváth Jenő egy másik szol-
noki rendezésében, az Állítsátok meg

Arturo Uit!-ban is megtalálható volt. S míg
az előbbi szervesen beépült a műbe az
utóbbi ott is ötletszerű maradt. A rendező
megtartotta Brecht instrukciójának
megfelelően a cirkuszi keretet, így az elő-
adás elején mint egy manézsba rohantak
be a szereplők, és ott mutatkoztak be. De
ki is tágította a cirkuszi formát, és a
cirkuszi utalások végig átszőtték az elő-
adást. A közönség bevonása a játékba vi-
szont önálló ötlet maradt, s mint ilyen
nem funkcionált megfelelően. Például a
gyújtogatást megelőző nagygyűlés jele-
netében néhány színész a nézők közé
ment, és onnan válaszolt a szónokoknak.
Tehát az előadás közönsége ekkor a
nagygyűlés közönsége lett. Ám ez itt és
most bár hatásos, mégis átgondolatlan és
megint csak didaktikus fogás, ezzel aligha
lehet felébreszteni a néző lelkiismeretét:
Te is felelős vagy a világban el-követett
gyújtogatásokért!

Ötletek, cirkuszi forma, közvetlen
kapcsolatteremtés a közönséggel. A hat-ni
akarás vágya szüli őket, de könnyen
válhatnak csupán divattá. A divatot előbb-
utóbb újabb divat követi, s a tör-
vényszerűen gyorsuló folyamat gátja lesz
a színházművészet fejlődésének.

Gogol: A revizor
(Szolnoki Szigligeti Színház)

Fordította: Mészöly Dezső és Mészöly Pál,
rendező: Horváth Jenő, díszlettervező: Szé-
kely László, jelmeztervező: Vágó Nelly.

Szereplők: Polgár Géza, Szabó Ildikó,
Andai Kati, Ivánka Csaba, Rácz Tibor,
Peczkay Endre, Simon Péter, Czibulás Pé-
ter, Györgyfalvay Péter, Hollósi Frigyes,
Fenyő Ervin, Papp Zoltán, Gáspár Antal,
Lengyel István.

PÁLYI ANDRÁS

Németh László-i
játékstílus

„Azok, akik a drámában idáig hasonlít-
hatatlanul a legtöbbre vitték: a görögök
szinte kiküldték a színpadról a feltűnő
eseményt. Az eseményből tudatosan csi-
náltak háttért, melyről hírnökeik is nem a
dráma, hanem az epika nyelvén számoltak
be. Tudták, hogy a dráma lelke nem az
események, hanem az ember vívódása
köztük" - állapítja meg Németh László
egyik legszenvedélyesebb drámaelméleti
írásában, a Dramaturgiai babonákban, s a
Mathiász-panzióról szólva akár írói mű-
helyvallomásnak is felfoghatjuk e sorokat,
hisz az idézett színházi esszé abból az
időből való, amikor már a Mathiász-

panzión dolgozott. Másfél évtizeddel ké-
sőbb, 1957-ben, a Sajkódi estékben García
Lorca kapcsán visszapillantva saját drá-
maírói munkásságára, egészen máshová
helyezi a hangsúlyt: noha szép számmal
dédelgetett „arisztophanészi drámaterve-
ket" - jegyzi meg -, „végül is azokat a
témáimat írtam meg, amelyek nem rob-
bantották szét a valóság jelképévé lett
polgári ebédlőt vagy parasztszobát, sőt
egy lépést még hátráltam is : a történelmi
dráma műfaját támasztottam föl, amelyet
ifjúkoromban már Szabó Dezső a roman-
tika itthagyott pelenkájának nevezett".

Íme a Németh László drámaírói élet-
műve körül több évtizede fel-fellángoló
színházi vita két pólusa, ahogy az író
maga megfogalmazta. Egyrészt feltehető a
kérdés : a mai drámának és színháznak
valóban szét kell-e robbantania a valóság
jelképévé lett polgári ebédlőt vagy pa-
rasztszobát ahhoz, hogy igazán mai le-
gyen? Másrészt megkérdezhetjük, ami-
képpen sokan megkérdezték már: vajon
Németh László drámái nem hatalmas
dramatikus esszék, gondolatilag lenyűgö-
ző, ám színpadilag aligha életre kelthető
könyvdrámák? Ez utóbbi kérdésre ter-
mészetesen a Németh-bemutatók pusztán
adatszerű felsorolásával is válaszolhat-
nánk - s e tekintetben a veszprémi szín-
házat, mely most felújította a Mathiász-
panziót, előkelő rang illeti meg -, de ta-
gadhatatlan, hogy Németh László egy-egy
premierje sokkal inkább irodalmi, s nem
annyira színházi esemény volt, talán a
Latinovits Zoltán rendezte Győzelem
kivételével. A kérdést tehát nem úgy



kell felvetnünk, lehet-e, érdemes-e, kell-e
Németh László drámáit játszanunk (nem
kétséges, hogy az e műfajban
meglehetősen szegény magyar irodalom
ritka kincsei a Németh-darabok), hanem a
hogyan felől, azt keresve, milyen szellemi
és stílusbeli inspirációt meríthet a mai
színház Németh László gazdag
örökségéből?

A Mathiász-panzió mostani, Horvai
István rendezte veszprémi előadására bíz-
vást mondhatjuk, hogy irodalmi sínház; s
ha ezt a kifejezést használjuk, a szó-
összetétel mindkét tagját ugyanazzal a
hangsúllyal kell megnyomnunk. Horvai
előadása azért jelentős színházi esemény,
mert irodalmi is : felfedezi Németh László
színházát. Ez a veszprémi este egyszerre
arról győz meg, hogy a Mathiász-panzió
Németh legszínszerűbb drámája. A darab
1940 és 1945 között készült, első be-
mutatója két évtizeddel az után volt, hogy
az író befejezte művét, s az 1965-ös
Madách színházi bemutató mintegy meg-
erősítette a Mathiász-panzió színpadide-
genségének legendáját. Nagy Péter írta
annak idején: „Ezen a drámán erősen
érzik, hogy írója tán félig sem remélte
színpadra kerülését: a cselekményt elönti a
gondolat, a - ragyogóan megfogalmazott,
igazán eleven és mozgalmas szín-padi
nyelven megoldott - tiráda, mely inkább az
olvasó, mint a néző örömét szolgálja.
Ennek a következménye az is, hogy az a
drámai lendület, mely - meg-torpanásokon
és újabb lendületeken át, de mégis
folyamatosan - halad a harmadik felvonás
végéig, itt megszakad, s átadja a negyedik
felvonásra a helyét egy - gondolatilag tán
szükséges, de drámailag megoldatlan -
befejezésnek, mely elégikus hangon cseng
ki." Érdemes még egyszer a fiatal Németh
Lászlót idéznünk, aki a Tanú első
számában így vallott: „Bizonyítsam-e
magam előtt, hogy mennyire undorodom a
kortársak színpadától? Az emberek egy
polgári ebédlőt akarnak, ahol a népszerű
színésznő személyesen méri a levest, vagy
keni a vajas kenyeret. A kenyér igazi
kenyér legyen, a vaj igazi vaj. Ha a
színésznő ugyanezt csinálja a színpadon,
amit a néző odahaza: az az élethűség. Ha
jobban belekanyarint a kenyérbe, az a
humor." És felteszi a kérdést: „Föl lehet
forgatni ezt a színpadra tálalt valóságot
úgy, hogy az emberek belenyugodjanak?
Meglódítani a falióra ingáját, hogy a
zsebóráját figyelő néző abszurdumot ne
kiáltson?" Ez lenne az a bizonyos
arisztophanészi színház, az a „XX.
századi, tömegekhez szóló és nagy
költészet", mely „csak a

színpad deszkáiból nőhet ki", mert a
színpad az egyetlen hely, „ahol a legma-
gasabb szellem is szóba elegyedhet a leg-
alacsonyabbal".

Horvai István semmiféle erőfeszítést
sem tesz, hogy - szemben az író önkritikus
vallomásával - bebizonyítsa: Németh
László végül is sikerrel tett eleget e
hatalmas arisztophanészi, vagy ha úgy
tetszik, shakespeare-i ambíciónak. Épp
ellenkezőleg. Horvai csak a drámára fi-
gyel, a Mathiász-panzióra, megrendez
egy színházi estét, s ez az este nemcsak
szép

és megrendítő élményt tartogat a néző-
nek, hanem egyúttal alkotó hozzászólás a
Németh László-i színház műhelygond-
jaihoz, a hogyan fentebb felvetett kérdésé-
hez. Horvai nem pályázik a csodatevő
rendezők babérjaira, nem akar színházat
varázsolni az olvasó gyönyörködtetésére
írt könyvdrámából; hanem hisz az író
teremtő erejében, felfedezi az életet, a
drámai sorsokat a műnek azon rétege
mögött, melyet ismét csak maga Németh
László nevezett „apostolkodó hajlam-
nak", s a Mathiász-panzió a veszprémi

Németh László: Mathiász-panzió (Veszprémi Petőfi Színház). Dancsházi Hajnal ( Hanna)



Petőfi Színház színpadán úgy lesz mai
dráma, úgy tár fel mai konfliktusokat,
hogy sem a korából, sem az írói életmű-
ből és gondolatvilágból nem szakítja ki a
művet. „Mert a drámát drámává a lelki
történés teszi. Igazi színpada nem a világ,
hanem a lélek." A Dramaturgiai babonák e
tömör megállapítását akár mottóul is
írhatnánk a Mathiász-panzió veszprémi
előadása fölé.

Hogyan történt tehát, hogy nyomát sem
leljük a mostani felújításban azoknak a
megtorpanásoknak, a drámai lendületet

fékező gondolati áradásnak, elégikus
végkicsengésnek, melyekről Nagy Péter
a Madách színházi bemutató után írt ?
Hogyan lehet, hogy a rendezői húzás,
rövidítés nélkül előadott négy felvonásos
dráma, mely részletesen ecseteli egy haj-
dani néprajzos professzor utópiáját a népi
mélységeket feltáró „tótágas obszerva-
tóriumokról", sőt az elképzelés zsákut-
cáját is, három órán át feszültségben tart-
ja a mai nézőteret? Mi a titka a sikernek?
Van-e titka egyáltalán?

Németh László dramaturgiáját általá-

ban úgy szokás jellemezni, hogy itt a dia-
lógusokban jut kifejezésre a szereplők
szembenállása, ebben ölt formát a cse-
lekmény. A Németh László-féle dráma
látszólag állóképszerű párbeszédekből áll,
az események a színfalakon túl történnek.
A néző csupán arról vesz tudomást, hogy
a színpadon kívül történt események
milyen hatást váltanak ki a szereplők
bensejében, tudatában, érzéseiben.
Felmentést ad-e ez a darab árnyalt szín-
padi kibontása alól? Világos, hogy nem.
Ha azt mondtuk a Mathiász-panzió veszp-
rémi előadásáról, hogy irodalmi színház,
akkor ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a
színház bízik a Németh Lászlói dráma
irodalmi erejében. Bízik a szövegben. Ha
ez a szöveg állóképszerű párbeszédek so-
rát kínálja, akkor emlékeztetnünk kell rá,
hogy biológiailag az állás a legbonyolul-
tabb mozgás. Színészileg is. Tetszetős
színpadi hatást vadászó színházi mester-
emberek, akik a kevésbé bonyolult moz-
gásokat szemfényvesztően megkoreogra-
fálják, ilyenkor kudarcot vallanak. A
színpadi állóképre rásütik, hogy színpad-
képtelen. Az íróra, hogy nem „érzi" a
színházat. Horvai pontosan ismeri a
Németh László-i állókép bonyolult belső
mozgásrendszerét. Mitől oly feszültek a
Mathiás-panzió állóképszerű párbeszédei ?
Attól, hogy itt három órán át min-den
percben történik valami, attól, hogy
felerősítetten mozgalmas ez a dráma
Veszprémben, noha a szereplők hosszú
percekig, tízpercekig mozdulatlanul áll-
nak, még hivalkodó gesztikuláció sem
jellemzi őket - és párbeszédet folytatnak.
Ami történik, az nem a világ, hanem a lé-
lek színpadán történik. Ott azonban
minden aprólékosan kidolgozott,
fegyelmezett dramaturgiai elemzés
szerint. S egy-szerre kiderül, hogy
Németh László szín-padi prózája olyan
feszes és pontos szín-padi nyelv, mint a
verses drámáké.

A rendező munkája kétségkívül a sze-
reposztásnál kezdődik. Dobos Ildikó
Agnes mama szerepében több, mint sze-
reposztási telitalálat. Horvai újra felfedezi
Németh Lászlót - és újra Łelfedezi Dobos
Ildikót. A kettő elválaszthatatlanul
egyszerre történik, színész és szerep
ilyesféle találkozása ritka pillanat, a szín-
ház igazi ünnepei közé tartozik. Dobos
Ildikó Agnes mamája nemcsak ragyogó
színészi alakítás, nem pusztán a szerep
aprólékos megfigyelésekből épített meg-
formálása, s még csak nem is egyszerűen
Ágnes mama sorsának gondos, drámai
elemzése. Mondhatnánk, élettani tanul-
mány. Meglepően hathat ez a kifejezés,

Gróti Ágnes (Dobos Ildikó) és Hódi Barna (Tánczos Tibor) (MTI-fotó)



hisz az ún. irodalmi színház méltatásakor
nem szokás a színészi fiziológiáról beszél-
ni. Dobos Ildikó alakításának igazi mély-
sége: hogy úgy érezzük, minden ízületé-
nek mondanivalója van Ágnes mamáról.

Nem véletlenül idéztük Nagy Péter
beszámolóját a Madách Színház Mathiász-
panziójáról: ő különösen a negyedik
felvonást érezte akkor drámaiatlan-nak. A

Mathiász-panzió negyedik felvonása
valóban néhány nagyszabású Németh
László-i állókép; ezek csak akkor
töltődnek fel élettel, drámai feszültséggel,
ha előzőleg végigjártuk a hősök drámai
útját. A veszprémi Mathiász-panzió ne-
gyedik felvonása kristálytiszta dráma:
Dobos Ildikó lélektanilag oly markáns
vonásokkal fogalmazza meg Agnes ma-ma
alakját, hogy e jellegzetesen Németh
László-i hősnő tragikus sorsának katarti-
kus pillanataiban akkor sem üthetne meg
az előadás elégikus hangnemet, ha az író
maga erre hajlana.

Agnes mama az az ember, aki szere-
lemmel gondol vissza egykori néprajzos
professzorára, Hódi Barnára, s amikor a
professzor közzéteszi tanulmányát a nép-
rajzi gyűjtőhelyként elképzelt „tótágas
obszervatóriumokról", ő megvalósítja Hódi
Barna elképzelését. Agnes mama az az
ember, aki itt a Mathiász-panziónak
elkeresztelt néprajzi obszervatóriumban
reménytelen reménykedés közepette vár
Hódi Barna érkezésére, de amikor a pro-
fesszort a véletlen valóban ideveti, ő is,
Hódi Barna is csak feloldhatatlan magá-
nyukat rögzíthetik. S hogy a tragikus kör
bezáruljon: Hódi Barna itt, e különös
víkenden elveszíti mindkét fiát. Az egyik
csak lélekben távolodik el apjától, a másik
öngyilkosságba rohan. Az
öngyilkossághoz, akár a benzines hordó
robbanásához, Agnes mama nevelt lánya,
Hanna adja a tüzet. A dráma legsűrűbb,
legtisztább s legizzóbb jelenete a negyedik
fel-vonásban Agnes és a szerelmi szikrákat
szóró nevelt lány, Hanna közt játszódik le.
Látszólag nem történik semmi más, mint
két szélsőség szenvtelen szembeállítása.
Két sors végsőkig sarkítása. Mégis ez az
az arisztophanészi pillanat, amikor az a
bizonyos színpadi ingaóra a nézőtéri
zsebórákhoz képest irreálisan kilendül
megszokott lüktetéséből, ez az a katartikus
perc, amikor a nézőt a színpadi történés -
az állókép történése! - az érzelmi
feszültség már-már alig viselhető áram-
körébe vonja. S ez az a perc, amikor a
színház kifejezés mellé szükségtelen leír-
nunk az irodalmi jelzőt; hacsak nem utólag,
amikor fellapozzuk a Németh-drámát, s
megállapítjuk, hogy az előadás be-tűről
betűre követi az író instrukcióit. Felfejtve
azt a mélyebb réteget is, melyre az
instrukciók legfeljebb utalnak.

Annyi szürkeségbe, középszerűségbe
fulladó Németh László-premier után a
veszprémi előadás olyasféle szenzációt
tartogat a mai nézőnek, mint Schöpflin
Aladárnak a legelső Németh-premier, a
Villámfénynél bemutatója. Ekkor írta a
Nyugat kitűnő irodalmi és színházi kriti-
kusa: „a sokszor színpadszerűtlen, csak-
nem értekezés stílusú szövegből valami
belső forróság tör ki, mint a meleg víz a
közömbös hőmérsékletű földrétegből,
amelyet megnyitottak". E hasonlatot
folytatva, nyugodtan mondhatjuk: Horvai
Istvánnak pontos térképe van a Mathiász-
panzió hőforrásairól, s amikor meg-nyitja
e forrásokat, olyan csodát tesz, amit a
darab természetrajza kínál.

Tamási Áronról, García Lorcáról és
másokról szólva, az esszéista Németh
László többször tanúságot tett róla, hogy
másfajta színház lebeg ideálként szeme
előtt, mint amilyet a gyakorló drámaíró
művei elénk tárnak. Úgy tűnik, elemen-
tárisabb, megrendítőbb, a magasság és a
mélység erőit megidéző, katartikus szín-
házról álmodott, mely igazi költészet és
népünnepély egyszerre, akár a görögök-
nél. A Németh-drámák ehhez az ambí-
cióhoz nem tudtak felnőni, ám a szöveg
Schöpflin Aladár által említett hőforrásai
kétségkívül ebből az ambícióból táplál-
koznak. A hogyan játsszunk Németh Lász-
lót? kérdésre ez a veszprémi Mathiász-
panzió tanulságos válasza.

Ha játékstílusról van szó, ha a színpadi
játékmód korszerűségét említjük, több-
nyire legyinteni szokás a hazai hagyomá-
nyokra. A magyar színháznak nincs gaz-
dag hagyománya, s ami van, az is inkább
irodalmi, semmint színházi jellegű. De
aligha képzelhető el korszerű magyar
színház ennek az örökségnek a feltására
nélkül. Németh Lászlót színházi köztu-
datunk elhelyezte a „hagyományos tár-
salgási dráma" és a „dramatizált esszé"

határvidékén. Németh László-i játékstí-
lusról, a Németh László-i dramaturgia
színházi eszköztáráról beszélni - ebben az
összefüggésben - merő képtelenség-nek
tűnhet. Pontosabban : tűnhetett eddig.
Horvai István Veszprémben - ahol
egyébként hat esztendővel ezelőtt meg-
rendezte már az író Apáczai című törté-
nelmi drámáját - többek közt arra is ékes
példát nyújt, mennyire színházi örökség,
amit az író Németh László az utókorra
hagyott.

SZŰCS MIKLÓS

A Mathiász-panzió
Veszprémben

A veszprémi Petőfi Színház megalakulása
óta szívügyének tekinti a magyar
drámairodalom, elsősorban a mai írók
legkiválóbb darabjainak bemutatását.
Veszprém Pécs mellett a magyar dráma
legjelentősebb műhelyévé vált. Az elmúlt
másfél évtizedben Illyés Gyula, Németh
László, Sarkadi Imre, Száraz György,
Gáspár Margit, Gyárfás Miklós nem egy
drámájának ősbemutatóit tartották itt.
Madách Mózese is itt került először szín-
re. Németh László valóságos háziszerző-
jévé vált a színháznak. A Nagy család, a

Papucshős, az Apáczai és a Győzelem be-
mutatását most a Mathiász-panzió követte.

A Mathiász-panzió a Villámfénynél mellett
a legsikerültebb Németh László-drámák
egyike. Azok közé a társadalmi drámák
közé tartozik, amely még most is érvényes
üzenetet közvetít a mának. Konfliktusai
mindmáig élesek maradtak, atmoszférája,
dialógusai a legfeszültebbek közé
tartoznak, és ugyanakkor a harmincas-
negyvenes évek értelmiségének
felelősségéről is a legtöbbet közöl. A drá-
mában a sajátos Németh László-i dra-
maturgia, a szerepépítés, a jellemrajz és a
feszes, intellektuális nyelv is jól meg-
figyelhető.

Németh László a színházat - a natu-
ralista cselekménydrámával szemben - a
vívódás, a gondolatok harcának szín-
helyévé avatja. Társadalmi drámáiban
saját programját és utópisztikus elképze-
léseit tette próbára. A tudósok, a falu-
kutatók, a népfőiskola vagy az önművelő
mintaközösség-szervezők az író eszméi-
nek, ideáinak hordozói. Az író kíméletle-
nül, szenvedélyesen vitázik e drámákban
saját magával. A drámaíró Németh kö-
nyörtelen az eszmék, programok Németh
Lászlójával szemben. Szinte valamennyi
drámája erre a kettősségre épül, vagyis az
eszmék és a valóság összeütközése nem
csak eszmei, társadalmi síkon megy
végbe, hanem a hősök magánéletét is
feldúlja, és ezáltal válik emberileg hite-
lessé, teljessé a dráma. Az aktuális társa-
dalmi mondanivalón kívül Németh László
drámáiban mindig van egy általá-


