
Csokonai ekkor még nemigen ismerhette személyesen Földit. Később, mikor már személyes 
barátság fűzte a két költőt egymáshoz, föltétlenül tudnia kellett barátja Fillis-éiől is. Az 1798/99-i 
Dorottya Negyedik könyvében Cytherenek a szerelem hatalmáról szóló szónoklatában Fillis fönnebb 
idézett szavára ismerhetünk, ahol a pálmafa s a tenger halai éppígy előfordulnak: 

Beborítom a nagy balénát lángokba, 
S párt keres a fagyos grönlandi habokba'. 
Béönthetem tüzem egy férgecskébe is, 
Bár kicsiny a szíve, s hideg a vére is, 
Sőt bogaracska nősz másik bogaracskán, 
Sok millió nemzik fiat egy fogacskán. 
Egy szóval, nincs állat, melyben tűz nem érzik; 
Sőt ezt a nem mozgó plánták is mind érzik; 
A pompás pálmának, a silány penésznek 
Fajtái mind az én híremmel tenyésznek.3' 

Földi a maga kitűnő rímtechnikájú, realista részletekben gazdag páros rímű tizenkettőseivei az 
egész Dorottya elé, egész realista verses epikánk elé készítgette a talajt. 

S a két hosszabb Földi-fordításnak van még egy jelentősége: a holland-magyar irodalmi kap
csolatok szempontjából. A Világirodalmi lexikon3 2 még úgy tudta, hogy J. Cats műveiből 1925-ben 
jelent meg az első magyar fordítás (két kisebb lírai-elmélkedő, ill. oktató vers Szalay Károly fordításá
ban). Földi Fillise nyomán ezt az évszámot csaknem másfél századdal korábbra tehetjük. 

Földi nyomtatásban is megjelent, könyvtörténetileg is érdekes művének33 közel két évszázados 
lappangása mindenesetre arra figyelmeztet, hogy irodalomtörténetírásunk ún. „pozitivista" korszaka is 
hagyott ránk jócskán fölfedeznivalót, s egyben arra is int, hogy nagy szükség van újabb föltáró és 
kutató munkára is. 

Vargha Kálmán 

DOKUMENTUMOK NÉMETH LÁSZLÓ ÉS A NEMZETI SZÍNHÁZ KAPCSOLATÁRÓL 

(Németh László és Németh Antal levélváltásából. 1937-1942.) 

1. 

Németh László színműírói pályájának első szakaszáról, dramaturgiai nézeteiről, műhely-
problémáiról, a Villámfénynél, a VII. Gergely, a Papucshős színrevitelének körülményeiről, továbbá 
arról a konfliktusról, amely a Cseresnyés bemutatása körül támadt az író és a színház között, számos 
értékes dokumentumot tartalmaz az a gyűjtemény, amely Németh Lászlónak Németh Antallal, a 
Nemzeti Színház igazgatójával, 1937 és 1942 közötti levélváltását foglalja magában.1 

3 ' HG. I, 612-613. E párhuzamról ld. „Tudós férfiú, derék és jó poéta" (Földi János és Csokonai 
kapcsolatához) című tanulmányomat: Földi János-emlékkönyv. Források és adatok Hajdú-Bihar megye 
művelődéstörténetéhez. 1. sz. Debrecen. 1978. 53-70. 

32 Világirodalmi lexikon. Fó'szerk. KIRÁLY István. II. k. Bp. 1972. 
33PETRIK egyetlen példányáról tud, az OSZK.-ban;ott ma valóban meg is található a könyv az 

említett 203. 947 jelzeten. Kívüle csak a prágai Egyetemi Könyvtár idézett példánya ismeretes, s így 
mint könyvritkaság is becses számunkra. 

1 Köszönettel tartozom Németh Antalné Monori Kornéliának, hogy engedélyezte a Németh Antal 
hagyatékában lévő levelezés közlését és Németh Antal kéziratos memoárjának áttanulmányozását, 
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Ha Németh Antal 1935 őszétől 1944 nyaráig tartó igazgatói működésének, illetve a Nemzeti 
Színház már az akkori jelenben is sokat vitatott évtizedének alapos elemzését nem is végezte még el a 
színháztörténet, nyilvánvaló, hogy ennek a periódusnak jelentős pozitívuma Tamási Áron, Németh 
László, Illés Endre drámáinak színrevitele. 

Maga Németh László vallja, hogy a Villámfénynél bemutatóját követő nyáron azt hitte, hogy 
„valódi színpadi szerző" lesz belőle, „aki a maga szorongó hangulatai helyett a színpadnak ír, s a 
hatáson okulva tökéletesíti írói eszközeit; mesterembere lehet a színpadnak, nem betolakodó rajt."2 

Németh Antallal folytatott levélváltása valóban arról tanúskodik, hogy a színház igazgatójának lelkes 
érdeklődése éveken át inspiráló hatású volt számára, 1941 őszétől azonban megromlik kapcsolata a 
színházzal. A szakítás okait és előzményeit, a maga részéről 1942 januárjában Zilahy Lajos folyó
iratában, a Hídban, Meghajlás helyett ámen megjelent szenvedélyes írásában vitte a nyilvánosság elé.3 

Egyetlen indulathullámból született polémikus nyilatkozata azonban (amelyet később kötetben 
többször is kiadott) homályban hagyott több olyan mozzanatot, amelyek ismeretének hiányában nem 
lehetett tiszta képet kapni az ügyről és inkább csak a kérdőjelek szaporodtak a konfliktus lényegére 
kíváncsi olvasó tudatában. A levélváltás legfontosabb darabjainak a közreadásával viszont most 
lehetőség nyílik arra, hogy az egész Cseresnyés-ügyet végre több oldalról és részleteiben is megvilágítva, 
árnyaltabban lássuk és tárgyszerűbben ítélhessük meg. 

* 

Németh Antal figyelmét - kéziratban maradt memoárja szerint - Szabó Lőrinc hívta fel Németh 
László Villámfénynél c. színművére. 1937 január 11-én adja kezébe a költő a Tanú új számát, 
amelyben | dráma olvasható, és másnap, más tárgykörben mozgó levelében újra emlékezteti a 
színműre. „Tájékozódj villámgyorsan a Németh László darabja felől. Én tegnap azért adtam át a 
magam új Tanúját, mert azt hittem, hogy már megjelent, s azonnal megvehetem. A bizományosnál 
azonban még nem volt új Tanú. Németh kedvességből előre megküldte, ahogy arra kértem is . . . " 

Németh Antal a dráma elolvasása után nyomban értesíti Németh Lászlót, hogy a Nemzeti Színház 
számára le kívánja kötni a darabot. Január 21-én, tehát tíz nappal a Tanub&n való megjelenés után már 
meg is érkezik Németh László válasza, a következő napon pedig már a szerződést küldi el a színház: 

Kedves Barátom, 
szívesen hozzájárulok, hogy a Tanúban megjelent darabomat, a Villámfénynélt a Nemzeti előadja. 

Te jelentkeztél érte először, a tied. A tavasszal, a megszűnő Tanú folytatásaként egy új füzetsorozatot 
indítok meg, „Németh László színháza" címmel. Minden számban egy darab jelenik meg; ez tudniillik 
az a forma, mely épp olyan testemre szabott mint régen a tanulmány. Színháznak én nem nyújtom be 
a darabokat, mert nagyrészük előadhatatlan lesz; de figyelmedbe ajánlom mint olvasmányt. A Tanú 
utolsó számára el szeretném még készítem VII. Gergelyemet, azt hiszem, ez különösen érdekelhet. 

Szeretettel köszönt régi barátod 

továbbá Németh Juditnak, aki hozzájárult a Németh Lászlótól származó levelek' közléséhez. Németh 
Antal leveleit teljes egészében, Németh László leveleit Németh Judit kívánságának megfelelően eseten
ként szövegrészek elhagyásával közöljük. A szövegrészek elhagyását minden esetben a szokásos módon 
[ ] jelezzük. 

2NÉMETH László: A drámák elé. - N. L.: Szerettem az igazságot. Drámák 1931-1955.1. köt. Bp. 
1971.11. 

3NÉMETH László: Meghajlás helyett. Híd, 1942. jan. 20., 3. sz. 8-9. 1. és N. L.: Kiadatlan 
tanulmányok, Bp. 1968.1. 616-622., N. L.: Két nemzedék, Bp. 1970. 587-592. 

Németh László 

Budapest, 1937. január 22. 
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Nagyságos 
Németh László úrnak 
Budapest 
Törökvész út 41. Rózsadomb. 

Kedves Barátom! 

Leveledet megkaptam. Köszönöm. Személyedre és további hasonlóknak várt darabjaidra való 
tekintettel a szokásos 800.- azaz Nyolcszáz pengő' előleg helyett 1.000 azaz Egyezer pengős előleggel 
állíttattam ki a szerződést,pmelyet csatoltan küldök. Az egyik példány Nálam marad, a másikat kérem 
aláírva visszaküldeni. Az előleg felvételeinek módozataira nézve Czakó titkár úr a Nagyságos Asszony 
számára készséges útbaigazítással szolgál majd. 

Hallottam gyengélkedésedről. Mielőbbi gyors és tökéletes javulást kívánok. 
Remélem, ha robotom enyhül, időt szakíthatok egy rég várva várt beszélgetésre Veled. 
Szeretettel köszönt régi barátod. 

Németh Antal 

Németh Antal 1937 őszére tervezte a Villámfénynél bemutatóját. Amikor az előadás terveivel 
foglalkozni kezdett a színház, már eldőlt, hogy a Képzőművészeti Főiskola épületének abban a 
helyiségében, ahol addig az Andrássy-úti Színház működött, októberben Herczeg Ferenc Kék róka c. 
drámájának felújításával újra megnyílik a Nemzeti Színház Kamaraszínháza. Németh Antal arra 
törekedett, hogy a kisméretű, meghitt hatású (háromszázhuszonöt személy befogadására alkalmas) 
kamaraszínházat fokozatosan az igényesebb közönséget vonzó, intellektuális feszültségű művek be
mutató-színházává fejlessze. Németh László drámája ebben a vonatkozásban is teljes mértékben 
megfelelt elképzeléseinek. 

Augusztus végén Németh Lászlóék Törökvész úti otthonában tett látogatása során Németh Antal a 
szereposztás problémáit is megbeszélte az íróval, szeptemberben megkezdődtek a próbák, október 
végén Németh László megírta a színház műsorfüzete számára nyilatkozatát. Minden jól haladt annak 
érdekében, hogy a Kék róka után a Villámfénynél kerüljön színre a Kamaraszínházban. 

A Kék Róka azonban váratlan nagy sikert aratott. Bajor Gizi, Rajnai Gábor, Jávor Pál, Kiss Ferenc 
alakításával hónapokon át telt házzal játszotta az újjászületett Kamaraszínház, a Villámfénynél 
színrevitele viszont ennek következtében egyre jobban kitolódott. A november 6-ra, majd 1938 
januárjára tervezett bemutatót újra és újra el kellett halasztani. Németh László már arra gyanakodott, 
hogy felsőbb helyen tiltották be a darab bemutatását.4 A késedelem miatt támadt nyugtalanságot 
viszont csökkentette az a körülmény, hogy egyre inkább következő színműve, a VII. Gergely elő
adásának a gondja foglalkoztatta. Már 1937 januárjában azért vetődik fel részéről a szokásosnál 
magasabb előleg igénye, mert készülő művéhez olaszországi útja során alaposan meg szeretné nézni 
Lateránt, Canossat, Salernot. Ennek megfelelően az író és a színházigazgató levélváltásában a Villám
fénynél bemutatójának késedelme mellett egyre több szó esik a VII. Gergely bemutatásának terveiről 
is. 

*A drámák elé c. írásában Németh László így idézi fel a Villámfénynél bemutatójának előzményeit: 
„A Villámfénynél a Tanú utolsó előtti számában jelent meg, az olvasók felfigyeltek rá, s egy fiatal 
dramaturg, Kovách Aladár többször is megtette a csúszós utat a Nemzeti új igazgatójának az irodája s a 
mi törökvészi lakásunk között. A megjelenés s a bemutatás közt azonban még jó másfél év telt e l . . . " 
„Hogy első előadott darabomat a Villámfénynél bemutatóját a Herczeg Ferenc Kék róká-jinák a sikere 
mint rugdosta egy szezonon át maga előtt (a sok próbával az együttest és darabot kifárasztva és 
elnyűve), s hogy dobták be az Anschlusst követő színházi csendbe, amikor a szusz a nagy sikerből 
kifogyott, bár akkor általános mulatságot keltett, ma nemigen emlegetik." N. L.: Szerettem az 
igazságot, Drámák 1931-1955.1. köt. Bp. 1971. 10., 16.1. 
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Kedves Barátom! Budapest, 1937. okt. 29. 
Szíves elnézésedet kérem, hogy a régebbi és újabb leveledre elkésve, csak most válaszolok. Előbb a 

centenáris nap5 előkészületei, majd bekövetkezett betegségem akadályoztak abban, hogy egyrészt 
megnyugtassalak darabod színpadi sorsa felől, másrészt pedig meghívjalak a bemutatóra. 

Valóban, a centenáris ünnep előkészületei miatt nem tudtam minden próbán résztvenni és emiatt 
adódott elő, hogy egyes szerepek felfogására és bizonyos helyzetek értelmezésére nézve felfogásbeli 
különbségek fordultak elő. Időközben egy próbán résztvettem és pillanatok alatt sikerült tisztázni a 
nézeteltéréseket. 

Petheő Attila súlyos és előreláthatólag több hátig tartó betegsége miatt, - sajnos - szerepét át 
kellett osztanom. A Nemzeti Színház napi műsora csupán egyetlenegy elsősorból való művészt 
engedélyezett a jegyző megszemélyesítésére, - Uray Tivadart. Az idő rövidsége sem adott rá módot, 
hogy bárkivel kísérletezzünk, mert bár a „Kék róka" állandóan táblás házak mellett megy, a „Villám
fénynél" bemutatóját november 6.-ra halasztottuk. Jófejű színész kell egy ilyen exponált szerep 
betanulására és kiérlelésére. Azt hiszem, ha nem is pontosan azt a figurát, amelyet Petheő játszott' 
volna, de egy faluba lecsúszott gentry-t kitűnően ábrázol majd Uray Tivadar. A jövő hét egy-két 
próbájára (szerda, csütörtök) szeretettel elvárunk és a bemutatóra pedig feltétlenül megjelenésedet 
kérem, mert arra még nem volt példa, hogy a szerző nem jelent volna meg darabja premierjén (az 
Általad említett Kodolanyi János6 is kijött a lámpák elé.) 

A Nagyságos Asszonynak kézcsókjaimat jelentve, szeretettel ölel régi barátod: 
Németh Antal 

KedVes Barátom, 
nem tudom, hogy a Villámfénynél nem kedvetlenített-e el egészen tőlem s darabjaimtól (a városban 

olyan hírek is szálldosnak, hogy előadását fönntről betiltották), de még szeptemberben meg
állapodtunk, hogy a VII. Gergelyt, mihelyt le van gépelve, eljuttatom hozzád. Most ez megtörtént, 
regényemet kipréseltem, a VII. Gergelyt nagyjából átjavítottam s legépeltettem, január elején mint a 
Németh László színházának első száma meg is jelenik. Ha még érdeklődsz iránta (vagy: szabad 
érdeklődnöd), írd meg, hogyan s hova küldjem, Én e hónap 18.-án Olaszországba utazom s január 9. 
jövök vissza. Ha rókázástok addig kitart, ott lehetek a bemutatón, különben alig. Legszerencsésebb az 
volna, ha odalenn úszhatnám meg egész bukásomat. 

Feleségednek add át kézcsókomat; szeretettel köszönt. 
Németh László 

Kedves Barátom! 
Egyáltalában szó sincs elkedvetlenedésről és nem ismersz, ha azt hiszed, hogy meggyőződésemet 

feladom bármilyen irányú pressióra. Betiltásról szó sincsen. Amint gyöngül a közönség érdeklődése, 
azonnal jön a darab. Szívből sajnálom, hogy ha a „Villámfénynél" bemutatója éppen a távollétedre 
esne. Egyelőre december 31.-ig fut a K é k r ó k a és szilveszter éjjel lesz a 100-ik előadása. Én január 
első napjaira remélem bemutatódat megtartani. VII. Gergelyről szóló drámád rendkívül érdekel és 
kérlek, hogy azt legépelés után azonnal juttasd el lakásomra: Tárogató út 57. A kézhezvétel után 
legközelebbi vasárnapon azonnal elolvasom. 

Ami címzésemet illeti: megnyugtatlak, nem vagyok Méltóságos és remélhetőleg nem is leszek.7 

Kézcsókjaimat küldve Feleségednek, 
szeretettel ölel 

igaz barátod: 
Budapest, 1937 december 7. Németh Antal 

s 1937 október 25-én ünnepelték a Nemzeti Színház centenáriumát. 
6Németh László több levelében jelezte, hogy a Villámfénynél bemutatójáról távol akar maradni. 

Téves tájékoztatás alapján Kodolanyi János példájára is hivatkozott, akiről azt hallotta, hogy nem 
jelent meg a közönség előtt Pogánytűz c. színművének bemutatóján. 

7 Németh László egyik levelének utóiratában, felesége aggályaira hivatkozva a levelek címzésével 
kapcsolatban aziránt érdeklődött Németh Antalnál, hogy a „nagyságos" vagy a „méltóságos" cím 
illeti-e meg. 
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Kedves Barátom, 

köszönöm gyors válaszodat; a kézirat már le volt gépelve, így azonnal küldhetem. A személynevek 
itt-ott emlékezetből vannak bedobva, néhol az írás közben oda nyomult év maradt meg a jegyzeteim
ben lappangók helyett; ezeket most kontrollálom; te aligha lehetsz VII. Gergely korának olyan 
ismerője, hogy ez az olvasásban s véleményalakításban zavarjon. Maga a szöveg s a fölépítés végleges. 
Én a darabot különösen szeretem, hiszen az életről teljesen lemondva írtam s hattyúdalnak szántam; 
épp ezért nehezen tudom abból a tőlem teljesen Idegen szempontból nézni, hogy előadható s 
egyáltalán színmű-e. örültem, ha a magam egy-két lelkiállapotát megörökíthettem benne. Azért 
egyáltalán ne feszélyezzen semmiféle szempont ítéleted Őszinte kimondásában, - már ugyanis 
gyanússá kezdek lenni önmagam előtt, hogy közönségünk elé bocsátható szerzőnek minősítettél, bár 
ez valószínűleg csak a te baráti tévedésed. 

A 4. oldalon van egy hasonlat szent Jeromosról, akit egy fiatal nő a pusztában megszoptatott. A 
képre olasz tárlatokról igen jól emlékszem, de a nő nevét nem tudtam idáig fölhajtani, sőt abban sem 
vagyok biztos, hogy a szent valóban Jeromos. Egyelőre pontokat tettem oda. 

Ha a darabot vasárnap el tudod olvasni, nagyon leköteleznél. Elutazásom előtt ugyanis nyomdába 
akarom adni s a köret hozzá más lesz, ha le van kötve, mintha nincs. 

Szeretettel köszönt igaz híved, feleségednek add át kézcsókomat 
• \ 

Budapest 1937. december 8.-án Németh László 

Kedves Barátom! 

őszinte örömmel írom e sorokat. Új darabod elolvasása - nem frázis! - élmény volt számomra. 
Nem tudom, hogy közönség szempontjából biztathatlak-e különösen nagy sikerrel, de engem 
oaraboddal kapcsolatban ez nem érdekel. Azt hiszem az eljövendő évtizedek bizonyítani fogják azt az 
állításomat, hogy VII. Gergelyről szóló drámád a magyar drámairodalom első tíz alkotása között foglal 
helyet. 

A szerződést néhány napon belül küldöm, a múltkorihoz hasonló előlegre kiállítva. Terminust 
egyelőre nem tudok mondani, de remélem, hogy a jövő színiévad legjelentősebb irodalmi eseményét 
jelenti majd a darab bemutatója. Pillanatnyilag sajnálatomra nem tudom kivel lehetne a gigantikus 
főszerepet eljátszatni. Majd beszélgetünk még róla. 

Köszönöm, hogy megírtad a darabot és köszönöm, hogy elsőnek nekem küldted el. 
Kellemes utat kívánok és tökéletes javulást, hogy friss kedvvel és harmadik, következő új drámai 

alkotásod témájával a lelkedben térjél vissza a „Villámfénynél" bemutató előadására. 
Nagyságos Asszonynak kézcsókjaimat küldve, szeretettel ölel igaz barátod: 

N[émeth] A[ntal] 

A Villámfénynél bemutatójára végül 1938 március 30-án került sor, Timár József, Petheő Attila, 
Szabó Margit, Rápolti Anna, Szeleczky Zita alakításával. A bemutatón Németh László is jelen volt, 
módosítva korábbi, többször is kifejtett álláspontját, amely szerint a színrevitel izgalmai elől, ha nem 
lesz éppen külföldön, négy-öt napra vidékre kíván elvonulni, hogy az egész vesszőfutást, amely a darab 
bemutatása után vár rá, narkózisban élje át. 

A megjósolt látványos bukás azonban nem következett be. Az új színműíró jelentkezése nem 
szította fel a szenvedélyeket sem a közönség, sem a kritikusok körében. Sőt, mérsékelt sikert 
könyvelhetett el író és színház egyaránt. A Nemzeti Kamara Színházban a nyári szünetig 26, a 
következő évadban 9 alkalommal, majd az 1940-41-es szezonban, a Nemzeti Színházban még 
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háromszor került színre Németh László drámája. A folyóiratok és napilapok színházi kritikusai, köztük 
a korszak neves szakemberei, Schöpflin Aladár, Kárpáti Aurél, Rédey Tivadar, Galamb Sándor, Vajthó 
László, Bisztray Gyula, Keresztury Dezső megértéssel írtak a darabról. Schöpflin Aladár remek 
elemzése az első színmű kapcsán szinte végleges érvényű jellemzést ad az íróról. „Németh László első 
színpadi műve a legproblematikusabb színdarabok egyike, amiket láttunk - írja a Nyugatban3 -. 
Vannak, akik el vannak ragadtatva tőle, s nagyjelentőségű műnek tartják, és vannak, akik lázadásnak 
tekintik mindennemű dramaturgia ellen . . . Tény, hogy a darabban, mikor a dolog lényegére kerül 
sor, az író kiveszi alakjai szájából a szót, és maga beszél. . . Észre kell venni azt is, hogy a szerepek 
inkább szerepek, mint három dimenzióban élő emberi lények, az íróból kikívánkozó mondanivaló van 
bennük dialektikus részekre osztva. A darab mégis érdekes és súlyos. Az teszi érdekessé és súlyossá, 
ami dramaturgiai szempontból hibája: az író folytonos jelenléte. Olyan író műve ez, aki szün
telenül és gyötrőn érzi az élet felelősségét, nem tud belenyugodni a szükséges megalkuvásba, s 
lázas izgalommal vergődik abban a hálóban, melybe a társadalom és a család kényszerei és a saját 
túlméretezett prófétai vágya hajtja bele." 

A színházi évad végén, még nyári szabadságának megkezdése előtt Németh Antal újabb színmű 
iránt érdeklődik Németh Lászlónál - , mint a válaszból kiderül, nem eredménytelenül: 

Kedves Barátom! 

Én még mindig itt senyvedek Pesten anélkül, hogy a munkám csökkenne. Boldog leszek, ha 16.-án 
két hétre sikerül megszöknöm. Finnországig szeretnék menekülni, nehogy utóiérjenek telefonon, vagy 
távirattal. Bár addig semmi reményem nincsen arra, hogy magánéletet is élhessek, nem akarnék úgy 
elutazni Budapestről, hogy Veled ha írásban is, de szót nem váltottam. 

Hallottam „Bodnárné" című készülő, vagy helyesebben szólva első formájában megírt darabodról. 
Végtelenül örülnék, hogyha augusztus első napjaiban történő hazaérkezésem után kézhez kaphatnám 
és elolvashatnám. Esetleg a Nemzeti Színház számára tudnók a témát hasznosítani. 

Abban a reményben, hogy jobb nyarad van, mint nekem, kellemes pihenést, jó egészséget és 
eredményes munkát kíván, a Nagyságos Asszonynak kézcsókjaimat küldve, igaz szeretettel 

őszinte barátod 
Budapest, 1938, július, 8. N é m e t h A n t a l 

Kedves Barátom, 

úgy hallom, visszajöttél már Finnországból, hadd válaszolok hát leveleidre, Bodnárné címen 
csakugyan írtam egy paraszt-drámát még 1932-ben s most hogy több drámavázlatom kidolgozás s egész 
drámaírói munkásságom kiadás előtt áll, ezt is át akarom mai tudásom szerint alakítani. Eredetileg nem 
akartam egy drámámat sem kiereszteni kezemből, míg az egész (kb. 10-12 mű) együtt, egy könyvben 
meg nem jelenik, de ha komoly szükséged van a munkára, ezt (s esetleg a gépelés előtt álló Papucshőst 
is) átadom megtekintésre. De szeptember előtt nem ígérhetem. 

Én az iskola kezdetéig még itt kinn vagyok Felsőgödön, egy regényt írtam a nyáron; túlnagyra 
szabtam s most vakációm utolsó napjait is elszívja. 

Feleségednek add át kézcsókomat, 
téged szeretettel köszönt híved 

Németh László 

»SCHÖPFLIN Aladár:Bemutatók. = Nyűg 1938.1. 393-396. 
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Kedves Barátom! 

Nagyon köszönöm szíves soraidat és Őszinte érdeklődéssel várom a szeptember végét, hogy 
megismerkedhessem két új drámai alkotásoddal. 

őszintén örülök, hogy ilyen termékeny, szép nyarad volt és remélem, az élő színházzal való 
megismerkedés is szolgáltat új impulzusokat Néked. A Kamaraszínház első tíz napjában újabb kísér
letet teszek a „Villámfénynél" kitűzésével. 

Kérve szíves híradásodat, ha már Pesten tartózkodói és a beígért darabokat, a Nagyságos 
Asszonynak kézcsókjaimat küldve, Mindnyájatoknak szép nyarat kíván és 

sokszor ölel igaz barátod: 
[Budapest, 1938. augusztus 30.] Németh Antal 

A Bodnárné átdolgozott szövegének egyik példányát 1939 januárjában Németh László felesége adta 
át még nem „hivatalosan" a színház számára, csak átolvasás végett Németh Antalnak. A válaszlevél 
ezért szól, formálisan az író helyett a feleségnek: 

Budapest, 1939. január 22. 
Igen tisztelt és kedves Nagyságos Asszonyom! 

Elolvastam Laci „Anya"9 című drámáját, Nem kell mondanom és bizonyítanom, hogy erőteljes, 
maradandó érték, némely jelenetében hatalmas írás. Előadására azonban több oknál fogva nem igen 
mernék vállalkozni. Az egyik kifelé talán legelső, számomra azonban kevésbbé fontos az a körülmény, 
hogy a dráma harmadik felvonása szerény megítélésem szerint túlmegy a közönség befogadó
képességének határain. Az író itt tapasztalatilag követhetetlen lélektani távolságokat jár be, amelyek 
megrendítő borzalmasságukban a színpad különleges és felfokozott akusztikája következtében a 
legtökéletesebb színészi ábrázolás esetén is inkább lenne grand guignol, mint az, aminek az író szánta. 

A második és gyakorlatüag döntő ok, hogy a címszerepre egész Magyarországon nem tudnék 
megfelelő erejű színésznőt javaslatba hozni. Az egyik elsiránkozná, a másik elsikoltozná, de olyas
valaki, aki egy teljes felvonáson keresztül lankadatlanul érzékeltetni tudná az élményeknek azt az 
extázisát, amit itt legtöbbször hang és gesztus, minden külső eszköz nélkül kell kifejezésre juttatni, -
nincsen. Talán tíz év múlva, ha Peéry1 ° a pályán marad, meg tudná majd csinálni, de ma még neki sem 
való a szerep. Márpedig ezt a darabot megfelelő címszereplő nélkül eljátszani reménytelen. 

Ami a „VII. Gergely" nemzetiszínházi előadásának kérdését illeti, teljes mértékben megértem az 
élőszóval elmondottakat.1' Az kétségtelen, hogy a Kamaraszínház más jellegűvé fejlődött mint aminek 
szánva volt. Az is kétségtelen, hogy Laci drámája jobban beleillik a mai Nemzeti Színház műsorába, 
mint való a mai Kamaraszínház mai közönsége elé. A magam részéről a világon semmiféle akadálya 
nincsen annak, hogy a „VII. Gergely" - a Nemzeti Színház színpadán kerüljön bemutatásra. Azonban 
e színiévad második felének műsora annyira kialakult éppen kötött bérletrendszerünk miatt és annyi a 
terminusos kötelezettségünk, hogy a jelen pillanatban nem látom még tisztán, hogy mikor jöhetne. A 
„VII. Gergely" minden más hasonló műnél gondosabb és hosszabb előkészületet követel, nagyobb-
számú próbát, több időt. A két hetekre beosztott bemutatók tempója mellett pillanatnyüag problema
tikus, hogy tudunk-e öt-hat heti próbát áldozni ennek az irodalmi műremeknek. Legyen azonban 
meggyőződve róla Asszonyom, hogy mint a múltban, úgy a jelenben és a jövőben a legszemélyesebb 
ügyemnek tekintem Laci színházirodalmi munkásságának sorsát és nemcsak baráti, de testvéri 
szeretettel fogok mindent elkövetni, hogy egyrészt sikert biztosítsak a szó nem hétköznapi értelmében 

'Németh László Bodnárné c. drámájának új címet (Anya) adott, majd később ismét az eredeti 
címen iktatta drámái közé. 

1 °Peéry Piri (1904-1962), színművész, Németh Antal első felesége. 
1 ' Németh László ragaszkodott ahhoz, hogy VII. Gergely c. drámája a kamaraszínház helyett a 

Nemzeti Színházban kerüljön bemutatásra. 
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az ő kivételesen nagy, zseniális írásművészetének, mert számomra is öröm, büszkeség, hogy szerény 
erőimmel hozzájárulhattam egy nagy magyar érték életművének beteljesüléséhez. 

Csatolva az „Anya" című dráma kézhezkapott példányát, maradtam tiszteletteljes kézcsókkal 

mindig kész híve 
Németh Antal 

A VII. Gergely az író kívánságának megfelelően a Nemzeti Színházban került bemutatásra, 1939 
májusában. A címszerepet Tímár József játszotta, aki a kritikák szerint addigi pályája legnagyobb 
alakítását valósította meg. Az évad során még 13 alkalommal került színre a dráma, Németh László az 
évad végén már legújabb darabját, a Papucshőst küldi el a színháznak: 

Kedves Barátom, 

hogy munka nélkül ne hagyjalak a nyáron, elküldöm Papucshős című drámámat, amelyet végre 
legépeltek. Át nem javítottam, a 4. felvonáson változtatásokat teszek még, Tímárnak is volt néhány 
megjegyzése, amit figyelembe akarok venni, de mindezek apróságok s te láthatod a szövegből, hogy 
használhatod-e vagy sem. Teljesen készen áll az a darabom is, melynek az Apa és lányai1 2 ideiglenes 
címet adtam, csak itt a pusztán családtagjaim gépelésére vagyok utalva s ez igen-igen lassú. A 
Bodnárnét most kezdem átdolgozni; kívánságodhoz képest ezt is eljuttatom hozzád. Az apa és lányaira 
július 10 körül, a Bodnárnére augusztusban számíthatsz. 

Sajnálom, hogy Bethlen Katámat nem használhatod,13 valószínűleg jövőre sem, mert a nyáron tető 
alá akarom hozni Báthory Zsigmond trüogiámat, amely egy Amerikai Elektra hosszúságú mű lesz, az 
én Faustom s ha történelmi színmű számára felszabadultok, ezt kell hozzátok benyújtanom. A 21 
képből álló művet a Nemzeti is csak minden ereje összeszedésével vállalhatja. 

Sok szeretettel s őszinte barátsággal ölel, 
feleségednek kézcsókját küldi: 

Budapest, 1930. június 27.-én Németh László 

A színház és az író eleven és ekkor még zavartalan kapcsolatának a jele, hogy Németh Antal a 
Papucshős kéziratának átvételekor azt üzeni Németh Lászlónak, szívesen kötne vele olyan szerződést, 
amelynek értelmében a színház minden elkészült és átvett színművéért ezer pengő előleget fizetne, 
tekintet nélkül arra, hogy darabját előadják-e vagy nem. Németh László válaszában elfogadja az 
ajánlatot, illetve bizonyos pontokban kiegészítéseket javasol 

Kedves Barátom, 

feleségem átadta üzenetedet. Az ajánlat az ország első színházától igen megtisztelő s amennyiben 
részemről áldozat, te erre az áldozatra megszerezted a jogot. Bizonyos, hogy darabjaimat sem a 
Nemzeti régibb igazgatói, sem a magánszínházak mai igazgatói be nem mutatták volna: így hát 
méltányos, hogy ami ezután jön, az is a tied legyen. Ami aggodalmam van mégis, elmondom, nehogy 
utólag merüljenek fel. 

Én azt, hogy a magyar színpadot a magyar író meghódítsa, ma amikor Budapestért igen nehéz 
harcunk indul, a legfontosabb irodalmi feladatnak tartom. Helyes-e hogy az áttörés frontját magunk 
szűkítsük le? [ 

] 

1 2 A dráma végleges címe Cseresnyés lett. 
13Németh Antal a Bethlen Kata bemutatására azért nem vállalkozott, mert szerinte a darab 

katolikusok és protestánsok vallási ellentéteit olyan kiélezett formában ábrázolja, hogy színrevitele 
felekezeti vitákat és súrlódásokat válthatna ki. 
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A Belvárosinak is azért akartam darabot adni, amint a Vígnek is adnék, noha tudom, hogy ahhoz amit 
én csinálok ott nem sok az érzék, ha a nagy szerző-kereső egyáltalán kérne. Azzal, hogy csak a 
Nemzetiben lehet engem kapni: az én szűk közönségű darabjaim biztos révben vannak - de a 
kiadósabb közönséghódítást másoknak kell végképp átengedni. 

A másik aggodalmam téged véd. A mű nálam koncipiálás dolga; akkor van meg, amikor - meg
fogant - a megírás idő és kedv kérdése. Énnekem a két előadotton kívül ebben a pillanatban három 
kész drámám van, a negyediknek a derekán tartok, de még öt olyan van ezenkívül, amelyből egy egész 
vagy fél felvonás, de legalább is a részletes vázlat papíron van s egy-két esztendőn belül a Nemzetibe 
érhet, különösen ha ilyen kötelező ezer pengőkkel csalogatod. Lehet, hogy soha többet nem írok 
színdarabot - számomra az 1936-37. évek voltak drámával terhesek - de nem vernek-e meg téged e 
drámaözön miatt (ha ugyan bekövetkezik) a pénzügyi feletteseid. 

Ha ez a két aggodalom téged el nem ijeszt, én az ajánlott szerződéshez néhány feltétellel 
belemegyek. 

1. Minthogy darabjaim a Nemzetinél évekig heverhetnek, esetleg mint előadhatatlanok, születésük
kor múmiákVá lesznek s az irodalmi fejlődésből kiiktatódnak - a darabokat egy külön sorozatban meg 
kell jelentetnünk. Erre két mód van: vagy a Nemzetinek engedem át őket ingyen, kötelező kiadásra, 
vagy (minthogy a Nemzeti nem kiadó) közösen vállaljuk a 150-150 P-nyi (összesen 300P.) költséget s 
én ennek a fejében száz-százötven példányt adok abból a darabból a színháznak. Hogy a színészek és 
nézők is tanuljanak, minden darabhoz egy-egy tanulmányt csatolnék - változó kapcsolatban a 
drámával. A VII. Gergely kritikáinak az átnézésénél látom, hogy milyen abszurdum színi bírálatot írni, 
ha a szöveget a kritikus nem olvasta. A Nemzeti szép szokást vezetne be, ha az én darabjaimat a 
nevesebb bírálóknak néhány nappal az előadás előtt megküldené. 

2. A Nemzeti maga oszthatja be mikor és hol adja elő a lefoglalt műveimet, de egy darabomat 
minden szezonban november 1 és március 1 közt a Nemzeti Színházban kell bemutatni (föltéve persze, 
ha van ott bemutatható darabom). 

3. A szereposztásba beleszólásom van s a próbák előtt, de nem alatt vétóval élhetek. A darab 
rendezői munkáiból egyelőre (? ) díjazás nélkül, részt kérhetek s idővel, ha a kellő gyakorlatot 
megszareztem, egyik darabom rendezését is kiosztod rám. 

Körülbelül ezek azok a feltételek, amelyekkel darabjaimat nem is teellened, hanem egy esetleges 
utód ellen védenem kell, - bár nem tudom, hogy a veled kötött szerződés (kössük öt évre: az emberi 
idő) ezt a nem kívánt, de possibilis utódot kötelezheti-e. 

Egyelőre, mint tudod, Martonek14 szerződéséből igyekszem kibonyolódni, s tőled nem akarok 
sem szerződést, de még kevésbé pénzt, amíg ők ki nem engedtek. Légy szíves értesíts, kedvedre 
vannak-e az én pontjaim s ha igen, én is megírom, mihelyt Marton Böske fölszabadít. 

A nyári vakációt, remélem, átpihented, Feleségednek add át kézcsókom, téged szeretettel ölel: 

Németh László 

Kedves Barátom! 
Budapest, 1939. július 4. 

Darabodat is, a „Papucshős"-t és leveledet is, amelyben feltételeidet közlöd, - megkaptam. 
„Papucshős"-t elolvastam. Végtelenül tetszik és ez a műved az általad óhajtott két dátum keretén 

belül az idei színi évadban jön. 
Egészen csekély javaslataim lennének, az is mindössze egyetlen jelenetre, az utolsó felvonás 

kiutasítási scénájára vonatkozik. Úgy érzem, tovább mélyítené a figurát és szebbé tenné a jelenetet, ha 
Lonka biztatása nélkül Sebő hogy vezekeljen az asszony előtt, hogy megalázza magát és ezen keresztül 
visszahódítsa őt, maga jutna el önmagától a feszült dialógus során oda, hogy kiutasítja Violát és 
Lórántot. De ezt teljesen belátásodra bízom különben és akceptálom az utolsó helyzetnek mostani 
formáját is. 

1 4 Marton Sándor színházi ügynöksége. 
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Én néhány nap múlva egy hétre elutazom és júüus 18-án hat napi tartózkodásra visszaérkezem 
Budapestre, akkor módját keressük majd, hogy a szereposztásról tanácskozzunk. 

Feltételeidet készséggel elfogadom és a rendes írói előlegen kívül, darabonként P. 150.-, azaz: 
Egyszázötven pengő vissza nem terítendő hozzájárulást nyújtok ahhoz, hogy műveid előbb nyomtatás-
ban megjelenhessenek. 

Köszönve, hogy megértéssel fogadtad ajánlataimat, köszönve a „Papucshó's"-t és további darab
jaidat, jó munkát és pihentető szép nyarat kíván - a Nagyságos Asszonynak kézcsókjaimat küldve -

baráti öleléssel: 
Németh Antal 

Kedves Barátom, 

köszönöm leveled s a Papucshős utolsó felvonására tett megjegyzésed. Kerényi Károlynak is evvel a 
felvonással szemben volt aggodalma; mielőtt kiadom még átnézem a darabot (én vagyok az egyetlen 
közületek, aki részletekben írván és javítván, egyben még nem is olvastam) s megfontolom, mit lehetne 
ott a hős és a publikum javára elkövetni, örülök, hogy ajánlataimat elfogadhattad. [ 

j 

Még egyszer szívből üdvözöl, jó üdülést kíván, feleségednek kézcsókját küldi, híved: 

Sátorkő, 1939 júL 7.-én Németh László 

Két hét múlva elkészült a színház és az író között kötendő általános megállapodás ideiglenes 
szövege is: 

Megállapodás 

melyet egyrészről Németh László író, másrészről Németh Antal, a Nemzeti Színház igazgatója kötnek 
Németh László összes megírt és megírandó színműveinek a Nemzeti Színházban való bemutatására 
vonatkozóan. 

1. A megállapodást kötő felek kölcsönös megegyezés alapján kijelentik, hogy Németh László 
szerző minden eddig megírott és ezután megírandó színművének előadási joga kizárólag a Nemzeti 
Színházat illeti. Szerző kötelezi magát, hogy minden művét a Nemzeti Színházhoz nyújtja be. 

2. A Nemzeti Színház igazgatósága kötelezi magát, hogy Németh László minden benyújtott 
darabjának előadási jogát 1.000.- azaz Egyezer pengővel megváltja. Tekintettel a színház jog
szabályaira, minden egyes darabra jelen megállapodáson kívül forma szerinti jogerős külön szerződés 
állítandó ki. Ebben a szerződésben fektetjük le az egyes darabok előadási idejét, közös megállapodás 
alapján. Ugyancsak ezekben az egyes szerződésekben történik a megállapodás az egyes darabok 
előadását illető egyéb részletkérdésekre vonatkozólag is. 

3. A Nemzeti Színház kötelezi magát, hogy elősegíti Németh László színműveinek könyvalakban 
való megjelentetését. E célból a színművek kiadási költségeihez darabonként 150.- azaz Egyszázötven 
pengővel járul hozzá. Ez az összeg a darabok lekötésére adott 1.000 P. előlegben nem foglaltatik benn. 

4 kényszerítő körülmények, előre nem látható, ezen megállapodást zavaró momentumok esetén a 
felek közös megállapodás alapján egy-egy darabra vonatkozólag más egyességet is köthetnek. Ez azon
ban az egész megállapodást nem érintheti. 

Jelen megállapodást felek kötelesek három hónapon belül az állami színházak jogtanácsosának 
bevonásával a jogi formaságoknak megfelelő új fogalmazásban kiállítani és aláírni. 

Kelt Budapest, 1939. július 22. 
Előttünk mint tanúk előtt: Németh Antal 
Szűcs László s. k. igazgató 
Marchis György s. k. Németh László 

szerző 
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Közben időszerűvé vált a Papucshős bemutatójának az előkészítése is. Németh Antal eredetileg Raj
nai Gáborra akarta bízni a címszerepet, a feleség bábjaként csetlő-botló Holly Sebestyén alakítását, az 
önző, léha feleséget Tasnádi Ilona játszotta volna, Violát pedig, a szociológusnőt, aki önzetlenül ki 
akarja szabadítani Hollyt a megalázó állapotból, Somogyi Erzsi alakította volna. Németh László 
szeptember közepén küldött levelében részben más megoldást javasol: 

Kedves Barátom, 

nagyon köszönöm, hogy a Papucshőst mégsem mutattad most be; én ugyan a külső sikert semmibe 
veszem s csak az a fontos a mi a halnak, hogy ikráim lerakjam - a többi a Nemzet és az Isten gondja; 
de személy szerint bántott volna, hogy te aki drámaírói munkásságom egészében annyira szereted és 
pártolod: mint igazgató mostohább vagy a dramaturgnál. A szereposztásból tartsunk meg amennyit 
lehet, Lonkát kivéve igen jó volt s különösen Rajnaiért nagyon fáj a szívem. Tasnádit nem ismerem, 
majd megnézem. A Somogyi Erzsi megoldás, akármily jó színésznő különben, nagyon szerencsétlen 
lett volna, ö Viola pontos ellentéte. Ha Makkai lenne Lonka, Violát még Rápolthy is jobban csinálná, 
már csak fizikumánál fogva is. Persze ha Lonkára Tőkés (Dayka, Bajor még kevésbbé) nem vállal
koznak, akkor nagyon nehéz lesz alkalmast találni. 

Még egyszer köszönet az elhalasztásért, Feleségednek add át kézcsókom 

Téged szeretettel köszönt 
Németh László 

Ha a szereposztás ennél a darabnál több problémát okozott, az minden bizonnyal a főhős alakjának 
kidolgozásában megmutatkozó ellentmondásra vezethető vissza. Holly Sebestyén határozatlanságában, 
gyáva pipogyaságában, vaskos esetlenségében inkább humort kelt, mint szánalmat. Az író a karakter 
kidolgozásában nem is tartózkodott a harsány színektől, a banális szituációk kiélezésétől, de Holly 
végzetes belegabalyodását sorsa és jelleme útvesztőibe m^gis együttérzéssel, fölény és távoltartás nélkül 
ábrázolta, mint egy tragikus hős bukását. Ez a kétértelműség persze megnehezítette a dráma világos 
értelmezését éppúgy, mint a színészek kiválasztását, valamint annak eldöntését, hogy a főhős karak
teréből adódó ironikus lehetőségeket mennyire kell és mennyira szabad kihasználni anélkül, hogy 
színész és rendező szembe ne kerüljön az író szándékával. 

Az októberi próbák folyamán még néhány részletkérdés tisztázására került sor az író és a színház
igazgató leválváltásában: 

Kedves Barátom, 

ma óriási meglepetésemre azt az üzenetet hozták hozzám a Nemzetiből, hogy a II. felvonásban (a 
28-38 lapok közt a mellékelt gépelt példányon) 4 oldalas szöveget illesszek be legalább három 
szereplővel a szomszéd szobában folyó mulatság illusztrálására. Én elképesztőnek tartom ezt a 
kívánságot; hisz így is legalább 6-8-szor szakítja félbe az átcsapó zaj, kiáltozás a színen folyó beszédet; 
még több már nem jelzi a tivornyát, hanem elnyomatja vele a főjelenetet. A dráma végre is jelez s nem 
utánoz - hasonló jelenetekre, ahol nem bömbölik túl a darabot csak mert a szomszédban mulatnak, te 
bizonyára több példát tudsz mint én. Hogy valamelyest eleget tegyek ennek a hipernaturalista 
kívánságnak - 8-10 újabb lármahullámot, felkiáltást iktattam közbe, de meggyőződésem, hogy ezek 
is árthatnak csak az előadásnak. S mint író sem állok jót értük. Tőkésnek azt a kifogását, hogy a 2. 
felvonásbeli jelenete rövid, már jogosultabbnak tartom, De ha ő a végletekig felpaprikázva ront be: 
akkor érthető a gyors kipukkanás. A nagy jelenet Sebő és közte lejátszódott már előbb - ez csak a 
befejező villámcsapás. 

Szeretettel köszönt őszinte híved: 
Németh László 
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Kedves Barátom! Budapest, 1939. október 25. 

Aki közvetítette a kérést, leveled tanúsága szerint nem tudta híven interpretálni óhajomat. 
Egyáltalában nem arról van szó, hogy zavarjuk a színen folyó játékot és főjelenetet, hanem arról, hogy 
a színpadon minden legkisebb részletet is pontosan fixírozni kell, mert a legintelligensebb segéd
színészi, vagy statisztái közreműködés esetén is szamárságok sülhetnek ki. Semmiféle körülmények 
között nem akartam lárma4iullámok újabb beiktatását, de egyidejűleg a közönség által nem hallható 
módon folynia kell a szomszéd szobában a jelenetnek, ha a hallható részét életszerűvé akarjuk tenni. 
Ügyeló'i beintésre képtelen a színész vagy statiszta „hangulatba" jönni. 

Ezt a nem hallható szöveget mi is megírhattuk volna, kizárólag munkatársaink írói műved iránti 
fokozott tiszteletének tudható be, hogy még ezt sem akarták Nálad nélkül produkálni. 

Különben örülnék, ha egy-két napon belül bejönnél a próbára és mielőtt lemennél a színészek közé, 
velem beszélnél, mert bizonyos kérdéseket tisztázni szeretnék Veled. 

Híradásodat kérve és várva, hogy vájjon melyik napon tudnál idejönni, - a Nagyságos Asszonynak 
kézcsókjaimat jelentve, — 

szeretettel köszönt őszinte híved és barátod: wÁmeih An+Qi 

3. 

1939 októberében került sor arra, hogy annak a megállapodásnak a szövegét,amely Németh László 
összes megírt és megírandó színművének a Nemzeti Színházban való bemutatására vonatkozott és 
amelyet július 22-én a szerző és a színház igazgatója egyaránt aláírásával látott el, Dr Bíró Miklós, az 
állami színházak jogtanácsosa a jogi formaságoknak megfelelő módon újra megfogalmazza. A jog
tanácsos az ideiglenes megállapodás átdolgozása során fokozottabb mértékben kívánta a színház 
érdekeit érvényesíteni, mert az első változat nélkülözött minden ilyen értelmű biztosítékot. Az új 
szerződés-tervezet, amelyet a színház tanulmányozás, illetve aláírás végett továbbított Németh 
Lászlónak, több megkötést tartalmazott az író számára, mint az ideieglenes fogalmazvány: 

A Nemzeti Színház tekintetes Igazgatóságának 
Budapest 

Igazolom az 1939. évi július hó 22.-én kötött alábbi megállapodásunkat: 
1. Az általam már korábban írt, a Nemzeti Színházhoz még eddig be nem nyújtott és ezután 

megírandó színműveim nyilvános előadási jogát visszavonhatatlanul a Nemzeti Színházra ruházom át; a 
Nemzeti Színházat ezen jog kizárólagosan illeti meg. Tartozom tehát minden színpadi előadásra 
alkalmas művemet a Nemzeti Színházhoz benyújtani, melyek nyilvános előadási jogát csak az esetben 
nyerem vissza, ha a Nemzeti Színház arról írásban kifejezetten lemond. Annak elbírálására, hogy a 
benyújtott művem színpadi előadásra alkalmas-e vagy sem, egyedül a Nemzeti Színház illetékes. 

2. A t. Igazgatóság kötelezi magát arra, hogy az általam benyújtott, színpadi előadásra alkalmasnak 
talált a t. Igazgatóság által előadásra elfogadott mindenegyes színművem szerzői jogdíjára 1.000.- P, 
azaz: Egyezer pengő előleget folyósít a színműre vonatkozó külön kötendő szerződés aláírásával 
egyidejűleg. 

Ha a mű előadásai után esedékes jogdíjak összege az előlegül folyósított 1.000 P-t nem haladja meg, 
a különbözetet a t. Igazgatóság terhemre nyilvántartja és a legközelebb előadásra kerülő bármely 
művem, Uletve műveim esedékes jogdíjaiból levonásba hozza, úgy azonban, hogy minden elfogadott 
művem után engem legalább 1.000.— P megillessen. 

3. A t. Igazgatóság segédkezet nyújt nekem ahhoz, hogy a Nemzeti Színházban előadásra került 
színműveimet könyvalakban is megjelentethessem és e célból az engem terhelő kiadói kötségek 
részbeni fedezetére színművenként 150.- P, azaz: Egyszázötven pengőt folyósít a vonatkozó eredeti 
kiadói szerződés bemutatását követő 8 napon belül. 

Budapest 1939, október 

Németh László nem írja alá az új változatot, sőt néhány nappal a Papucshős bemutatója előtt, író és 
színház kapcsolata meglehetősen feszültté vált: 
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Kedves Barátom, 

bár a halogatásból gyanítottam már, hogy idegen kezek nyúltak be kettőnk megállapodásába - a 
feleségemtől elküldött szerződés mégis meghökkent. Ezt egész nyugodtan megköthetnéd akármelyik 
utcaseprővel, mert hiszen ez semmi másra nem kötelezi a Nemzetit, minthogy ha neki tetsző darabot 
írok, azt előadja: engem viszont annyival hoz hátrányosabb helyzetbe Budapest egymillió másik 
polgáránál, hogy én darabot másnak nem adhatok. Ha előveszed júliusi megállapodásunkat, akkor 
magad is láthatod a következő eltéréseket: 1. a színház minden bemutatott (s nem elfogadott) 
darabomnak váltja meg előadási jogát 1.000 P-vel 2. ez a 1000 P. az enyém akkor is, ha a darab 
előadásra sem kerül; egyik előleg a másik darab tantiemejéből le nem vonható 3. beleszólásom van a 
darab szereposztásába, előadási idejébe 4. a 150 P. hozzájárulás sem az előadott, hanem minden 
darabomra vonatkozik. Ezek bizonyára komoly áldozatot jelentő feltételek voltak a színház részére, de 
engem még komolyabb lehetőségektől ütött el - legalább is jóidőre. Irántad érzett bizalmamat én 
kimutattam azzal, hogy megállapodásunk véglegesítésére csak okt. 22.-én s nem ajánlott levélben 
hívtalak fel - az esetleges nehézségekről értesítésed kértem. Most sem tételezem föl egy pillanatra sem, 
hogy te júliusban tudtad, hogy megállapodásunkat nem válthatod be. A kezembe adott szerződés 
azonban sértő éle s akárkitől jött (én végső fokon: a Kisebbségben-hajsza1 s elindítójára, Hóman 
barátjára gondolok) - én arra csak eggyel felelhetek: amíg a Nemzeti nekem a júliusi megállapodással 
egyező szerződést nem ád, én a színháznak nemcsak darabot nem adok, de oda a lábam sem teszem be 
s fönntartom magamnak azt a jogot, hogy megállapodásunk s az elküldött szerződés szövegét bíróság 
helyett az utókor számára publikáljam. 

őszinte barátsággal köszönt, a méltóságos asszonynak kézcsókját küldi: 

Budapest 1939 október 30.-án Németh László 

Budapest, 1939 október 31. 
Kedves Barátom! 

A Feleségem a délelőtti próba egyik szünetében telefonon beolvasta hozzám intézett legutóbbi 
leveledet. 

Én legalább is olyan meglepődéssel hallgattam a Te soraidat, mint amilyennel Te olvastad a 
szerződés feltételeit. Az a magatartás, amelyet részemről idáig nem egy alkalommal kifejezésre 
juttattam, feljogosít arra, hogy az alábbiakat mondjam: 

Teljesen indokolatlan bármiféle intrikát gyanítanod a szerződés véglegesítésének elhúzódásában és 
annak kézhez vett megfogalmazásában. 

Ha csak tíz percre látnád azt a lélek- és idegölő munkát, amelyet többszáz munkatársnak az 
irányítása jelent és tudomásod lenne arról, hogy a három állami színház összes jogi vonatkozású ügyeit 
egyetlen - millió más üggyel megterhelt és kenyérgondokkal sújtott - jogtanácsos végzi, akkor sem 
késedelmen, sem pedig más egyeben nem csodálkoznál 

Én idejében elküldöttem neki a Veled való ideiglenes megállapodást, kérve, hogy azt öntse jogi 
formába, tízszer sürgettem, húszszor sürgettem, - végre megkaptam. 

Megkérdeztem, azonos-e az eredeti és laikus módon megfogalmazott ideiglenes megállapodással? 
Egy lényegtelen eltérésre felhívta a figyelmemet, amelyet szabályrendeleti okokból kénytelen volt 
másképen fogalmazni. 

Erre én azonnal átadtam titkárnőmnek, hogy közvetve vagy közvetlenül juttassa el Hozzád. 
Szerény, véleményem és igaz meggyőződésem szerint ha Te ilyen gyökeresen más tartalmat olvastál 

ki á küldött papírból, amelyet én - ismétlem - jogtanácsosi megnyugtatásra, az összevetést mellőzve 
juttattam el Hozzád, akkor Néked baráti kötelességed lett volna, mielőtt gyanúsító és bántó hangú 

1 s Németh László Kisebbségben címen, 1939-ben megjelent tanulmánya, amelyben a „mély 
magyar" „híg magyar"-elméletét fejtette ki és annak alapján a magyar irodalmi múlt sajátos 
„átértékelésére", illetve önkényes megrostálására vállalkozott, élénk tiltakozást váltott ki a haladó 
szellemű publicisztikában, a Nyugattól, a Szép Szótól a moszkvai Új Hangig. 
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leveledet megírod, - közvetve vagy közvetlenül az eltérésekre vonatkozólag és az eltérések értelmezé
sére nézve hozzám fordulni. 

Sem a Nemzeti Színház, sem én nem „élcelődünk" Veled és az utókor előtt is bármikor vállalom 
minden ténylegesen végrehajtott cselekedetemért a felelősséget. 

A gyakorlati élet és a szakadatlanul élő, cselekvő színház üzemének irányítása közben megszoktam, 
hogy esetleges adminisztrációs hibák, emberi tévedések, kisebb-nagyobb zökkenőivel szembeni emberi 
megértéssel, ha szükséges megbocsátással és ha szükséges, a hibák korrigálásával igyekezzem a színház 
nagy céljait szolgálni. 

Tőled, mint magyar írótól sem vártam és kérek mást. 
Ennyi legyen elég a levélről. 
Amint túl leszek az egész napomat igénybevevő színpadi munkán és a jövő héten időt kényszerítek 

ki, más munkatársaim helyett is elvégezni az ő munkájukat, személyesen teszem tanulmányozás 
tárgyává az állami színházak jogtanácsosa által szövegezett megállapodás formuláját. 

Küldött leveled ellenére is 
változatlan barátsággal köszönt: Németh Antal 

Express 

Kedves Barátom, 

én levelemben hangsúlyoztam, hogy nem akarlak megbántani s ha gyanúsítok, nem téged gyanú
sítalak. Te is tisztviselő vagy, van hatóságod - kaphattál fölülről nyomást vagy kaphatott, aki a 
szerződést kiállította. Ha nem így van, az úgyis kiderül, mihelyt módodban van a megállapodással 
egyező tartalmú szerződést átadnod nekem. Azt elképzelni, hogy színházi ügyekhez értő jogászember 
azt a megállapodást minden beavatkozás nélkül ilyen szerződésben rögzítse, ép ésszel alig lehetett. Ez 
nem félreértés vagy adminisztrációs hiba: itt minden tótágast állt. Ezt a szerződést nem kell „tanul
mányozni", pillants bele s annyi idő alatt mialatt leveled szemrehányó részét írtad, megállapíthatod, 
hogy ezt az írást százezer számra osztogathatnád Budapest utcáin. 

Ha mégis személyes bántást éreztél ki levelemből ezért elnézésedet kérem. 

Barátsággal köszönt Németh László 

Budapest, 1939. november 3. 
Kedves Barátom! 

November 1.-én kelt és 2.-án a színházhoz érkezett szíves soraidat a Halottak napja miatt, csak ma, 
a főpróba délelőttjén vettem kézhez. 

Azt hiszem, hogy nincs sok értelme leveled érdemi részével az írás útján való eszmecserének. 
A leghelyesebbnek tartom, ha a jövő hét folyamán, mondjuk november 7.-én, kedd délután, — 

amennyiben az időpont Neked is megfelel - befáradnál hozzám, ugyanerre az időpontra magamhoz 
rendelem jogtanácsosunkat is és rögtön itt a helyszínen formába önti a Veled kötött eredeti megálla
podásunk alapján, mindkettőnk intencióinak megfelelően, - a Nemzeti Színház előírásainak figyelem
betartása mellett a megállapodásunkat úgy, hogy Te azonnal alá tudod írni. Mindig sokkal inkább híve 
voltam az ügyek személyes ártárgyalásának, mint a sokkal hosszadalmasabb, időt rabló és leg
gyakrabban mellékvágányokra sikló levelezésnek. 

Abban a reményben, hogy ez a megoldás Néked is megfelel, a holnapi premierre szeretettel várva 
köszönt igaz barátod: 

Németh Antal 

A színházban lezajlott megbeszélésen, amely az író, a színház igazgatója és az állami színházak 
jogtanácsosa részvételével zajlott le, viták után, végül is olyan eredmény született, amely a júliusi 
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megállapodás tételeit ismerte el változatlanul érvényesnek oly módon, hogy Németh László az alábbi 
igazoló levelet írta alá. 

2305/1939. 
A Nemzeti Színház tekintetes Igazgatóságának Budapest 

Az alábbiakban igazolom az 1939. évi július hó 22.-én kötött megállapodásunkat. 
1. Az általam már korábban írt, a Nemzeti Színházhoz még eddig be nem nyújtott és ezután 

megírandó színműveim nyilvános előadási jogát visszavonhatatlanul a Nemzeti Színházra ruházom át; a 
Nemzeti Színházat ezen jog kizárólagosan illeti meg. Tartozom tehát minden színpadi előadásra 
alkalmas művemet a Nemzeti Színházhoz benyújtani. 

2. A t. Igazgatóság kötelezi magát arra, hogy az általam benyújtott minden egyes színművem 
szerzői jogdíjára 1.000.-P. azaz Egyezer pengő előleget folyósít, a színműre vonatkozó külön, a 
Nemzeti Színház gyakorlatában használatos szerződés aláírásával egyidejűleg. 

A darab kizárólagos előadási joga a Nemzeti Színházat a benyújtástól számított 5 (öt) évre illeti 
meg, azontúl a szerző a művével szabadon rendelkezik. Az adott előleg vissza nem térítendő és a 
benyújtott művek szerint külön kezelendő. 

3. A t. Igazgatóság segédkezet nyújt nekem ahhoz, hogy a Nemzeti Színházhoz benyújtott 
színműveimet könyv alakban is megjelentethessem és e célból az engem terhelő kiadói költségek 
részbeni fedezetére színművenként 150.-P. azaz Egyszázötven pengőt folyósít a vonatkozó eredeti 
kiadói szerződés bemutatását követő 8 napon belül. 

Budapest, 1939. november 7. Németh László 

4. 

A szerződés körül támadt nézeteltérések tisztázása után az író és a színház kapcsolata látszólag 
ismét zavartalanná vált. Fél évvel a Papucshős novemberi bemutatója után, 1940 május 15-én Németh 
László Firenzéből küldött levelezőlapjukon új színmű készüléséről ad hírt: „Kedves Barátom, 
Báthory-rémdrámám írása közben szeretettel gondol rátok, kézcsókkal s üdvözlettel Németh László, 
Németh Ella." 

Augusztusban Németh Antal az új évad terveivel foglalkozva érdeklődik a dráma felől: 

Kedves Barátom! 

Hazatérve munkával elviselhetővé tett úgynevezett „pihenésemből", első dolgom darabod után 
érdeklődni. Mennyire jutottál? Mikorra várhatom a kéziratot? Nagy súlyt helyezek rá, hogy fel
tétlenül e színi évad folyamán kihozzam. De tekintve nagy méreteit, jóelőre kell gondoskodnunk 
mindenről. Én most már legfeljebb egy-két napos kisebb kirándulásokat teszek, augusztus 21.-től pedig 
folyamatosan dolgozom a színházban. Október derekán kell ugyanis Frankfurtba mennem, egy hónapi 
távollétemet itthon alaposan elő kell készítenem. 

Remélem jól vagy, jól töltötted a nyarat úgy Te, mint kedves családod. 
A Nagyságos Asszonynak kézcsókjaimat küldve, Téged szeretettel ölel , , , 

igaz barátod: 
Budapest, 1940. augusztus 10. Németh Antal 

A Báthory-dráma ugyan nem készült el, de október közepén két kéziratot kap Németh Lászlótól a 
színház. Az egyik a Bethlen Kata, amely 1939 júniusában, még az általános szerződés megkötése előtt 
volt már a színháznál, de Németh Antal visszaküldte, mert a darab kényes felekezeti problémákat 
tárgyal, a másik pedig a később sok vitát kiváltó Cseresnyés. 
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Az író és a színház kapcsolatának alakulását a továbbiakban az a körülmény is befolyásolta, hogy 
Németh László 1940 ó'szétől Ziiahy Lajos Híd c. folyóiratának színházi kritikusa lett, és bírálataiban 
nem kímélte a Nemzeti Színház produkcióit sem, sőt több bírálatában az általánosítás igényével a 
színház egész játékstílusát elmarasztalta. „Ez a nagyot fejlődő színész, mintha kitörne végre a mi 
kibírhatatlan Nemzeti Színházi stílusunkból - írja Lehotay Árpád egyik alakítását dicsérve16 -. Külön 
tanulmányt érdemelne ez a stílus: a köztisztviselői őgyelgés, jelmezhordás, jambus felmondás, az 
önmagát parodizáló szónoklás... a gégében rekedten ki-behúzott nyálcsepp, amely a szenvedélyt jelzi, 
a humoristák fuvolázó Rózsahegyi-hangja, a szerelmesek édeskéssége és Bajor Gizit utánzó kaccintásai. 
A fiatal színész, aki ebbe születik, tán el sem tudja képzelni, hogy klasszikusokat másképpen is lehet 
adni. Mi azonban a színpadi sztereotípiák megkövült tohonya rendszerének látjuk, amelyet írónak, 
rendezőnek, s egy-két nagy színésznek közös erővel kell szétrobbantania." 

Az ilyen megnyilatkozások természetesen újra megnehezítették az író és a színház kapcsolatát. A 
helyzet még feszültebbé vált azután, hogy Németh Antal most sem vállalkozott a Bethlen Kata 
színrevitelére: 

Kedves Barátom! 

Mindenekelőtt szíves elnézésedet kell kérnem, hogy a „Kismadár" bemutatóján17 megígért jelent
kezésem üyen sokáig késett. Ennek csak részben volt oka az ünnepek előtti fokozott elfoglaltságom. 
Főkép az a körülmény késleltetett, hogy benyújtott műveiddel írói rangodhoz méltó módon, kellő 
elmélyedéssel, írásaid iránt mindig tanúsított szeretettel akartam foglalkozni, erre pedig csak most, az 
ünnepek alatt volt időm. 

Ismételten elolvastam és tanulmányoztam a „Bethlen Kata" című drámádat. 
Ennek a művednek előadatásával kapcsolatban azt a baráti tanácsot kell adnom, hogy halasszuk 

jobb időkre. 
Hivatkozom arra, hogy a mű anyaga, a katholikus-protestáns ellentétek tárgyalása kétségtelenül 

gyújtó anyagot tartalmaz. Ez a téma veszélyesen időszerűtlen. Ma, amikor a közönség még akkor is 
példázatot keres a műben, amikor az író szándéka csupán a korfestés volt, nem kívánatos kiásni a harci 
bárdot, felébreszteni azokat a kétségtelen ellentéteket, amelyeket elfelejteni a mai nehéz napokban 
minden magyarnak kötelessége. Elsőrendű kötelessége épp a felekezetieskedést kerülő Nemzeti Szín
háznak. De nemcsak a felekezeti béke szempontjából tanácsolom elsősorban e mű későbbi időpontban 
való bemutatását. Van más ok is. Ez a mű gyakorlati értelemben vett színszerűtlensége. Elismerem, 
hogy nemes írói törekvés szándékosan színszerűtlenségre törekedni és tudatosan mellőzni annak a 
mindenkori közönségnek a színházzal szemben támasztott örök emberi, jó és rossz tulajdonságokból 
származó, elpusztíthatatlan igényeit, amely közönség érdeklődéséből végeredményben a színház él. De 
van egy határ, amelyen túl a színi hatást, a közönség érdeklődését megvető írói törekvés a könyvbe 
menekül. Ezt a határvonalat a szerinted „legkékrókább" darabodnak tartott „Villámfénynél", a tisztán 
elvont dialógusokban színpadra elevenedő „VII. Gergely" és a „Papucshős" világosan kijelölték. A 
„Bethlen Kata" túlmegy ezen a határon. Négy felvonásban megírt különös hitvita ez a mű, amelyben 
még csak nem is az elvek, hanem érzelmi beállítottságok állnak egymással szemben. A harcot pedig úgy 
vívják meg, hogy azt ma aligha érzik drámai küzdelemnek. 

Az első felvonás, amelynek játékideje maximum 22-24 perc, tulajdonképen egyetlen jelenet 
Bethlen Kata és édesanyja között. Ebből a felvonásból a főbb szereplők megismerésén túl megtudjuk, 
hogy Bethlen Kata hithű református lévén, tiltakozik a vegyesházasság ellen. 

A második felvonásban a hősnő ugyanezt teszi. Azonban itt a körülmények összejátszása folytán a 
drámai logikától meglehetősen függetlenül, akarata ellenére mégis bekövetkezik az, amitől retteg. 
Ennek a második felvonásnak a játékideje szintén aligha haladja meg a 24 percet. A merev és 
fanatikusnak rajzolt, elvontan jellemzett Bethlen Kata mellett itt jelenik meg az első igazán színszerű 
figura: a kolduló barát, aki azután összeadja a jegyespárt. 

16NÉMETH László: Darabok és színészek. = Híd, 1940. XII. 6., 11-12. és N. L. Kisebbségben 
III-IV. köt. Bp. 1942. 19^22. 

1 'Móricz Zsigmond Kismadár c. színművét 1940. XI. 29-én mutatta be a Madách Színház. 
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A harmadik felvonásban Kata minden kísértéssel szemben rendületlenül kitart hite^mellett. Ebben 
az egyoldalú, elvont, idealizált jellemzésben itt jelentkezik az első komolyabb konfliktus, amely 
drámáinak mondható: Kata és László párjelenetében. 

A IV. felvonás ugyanúgy helyzetkép, mint az első három volt, már egy kész állapotnak elénk 
elevenítése. A hős halálos betegségét deus ex machinának fogják minősíteni. Szerkezeti arányosság 
szempontjából az ugyancsak cca 24 percig tartó III. felvonással szemben ez az önálló IV. felvonás 
aligha éri el a 18-20 percet. (Az időtartamokat a belső ritmus és a színszerűség szempontjából 
említem:). Műved eljuttatása alkalmával Antigonét emlegetted. Engedd meg, hogy ne térjek ki azokra 
az alapvető különbségekre, amelyek Bethlen Kata magatartása és Antigoné tragikuma között'fenn
állnak. Ott az erők szembeállása: egy komoly, nagy konfliktus forrása. Itt az anya szerepe nem 
mérhető Kreonéhoz; a tett, amelyre kényszeríteni akarják, nem válthat ki a mai nézőből olyan f 
együttérzést, mint Antigoné cselekedete. Sőt bizonyos értelemben értetlenül áll a néző Bethlen Kata 
fanatizmusával szemben. Ott a konfliktusból komoly tragédia fejlődik, amely a jellemekből folyik, itt 
deus ex machina - a pestis - okoz a hősnőnek súlyos lelki konfliktust. Eltekintve tehát a felekezeti 
érzékenységtől, mely mind a református, mind pedig a katholikus oldalról jelentkeznék - e műved 
helyes értékeléséhez és sikeréhez szükséges lenne a közösség részéről épp az irodalmi becsű művekkel 
szemben támasztott drámai igénynek csökkenése és egy olyan szemléletmód, amely elfogadná a 
dinamikus akció helyett a történelmi és lélektani helyzetrajzot. Ismétlem, a színház - mindert színház 
- nem minden előadandó művel kapcsolatban támaszthat ilyen igényt. Mert a színháztörténet, a 
statisztika és a tapasztalat azt mutatja, hogy az irodalmilag iskolázatlan közönség által sikerre juttatott 
faj súlytalan művek megteremthetik s legtöbbször valóban ők teremtik meg a színház számára a 
lehetőséget, hogy a csak kiválasztottak által értett és értékelt művek színre kerülhessenek. - A Te 
példamutató írói tevékenységed kötelességemmé teszi azt a fokozott gondosságot, hogy műved 
színrehozatalát elhalásszam. Mert most az előadás nyilvánvaló balsikere a mű irodalmi értékének és 
érvényesülésének is csak ártalmára lenne. Meg vagyok róla győződve, hogy a „Bethlen Kata" könyv 
formájában megtalálja az utat ahhoz a művelt közönséghez, melyet a színház a tiszta irodalom 
élvezetében csak zavar. 

Báthory-drámádat nagy érdeklődéssel várom és remélem, hogy abban az egyetemes magyarságot 
érdeklő sorskérdéseket szólaltatsz meg. Eredményekben gazdag, boldog újesztendőt kívánva, 
szeretettel ölel 

régi barátod 
Budapest, 1940, december 28. N[émeth] A[ntal] 

Az író harca a színházzal ekkor már két színtéren zajlott: a levelekben még a diplomáciai 
jegyzékváltások kimért-udvarias modorában, a Híd színházi rovatában pedig a személyes motívumok 
látszólagos háttérbe szorításával, elvi síkon - , de annál kíméletlenebbül. 

Németh Antal, aki a Bethlen Kata bemutatását elhárító levelében, bizonyára taktikai okokból 
nagyobb hangsúlyt adott a színszerűség, a színjátszás, a színpad sajátos követelményeinek, mint a 
dráma konkrét és könnyen feltárható fogyatékosságainak, három hét múlva már megtalálhatta a 
Hídban egy Cyrano-előadás kritikájának bevezető soraiba szőve Németh László „válaszát", amelyet 
akár hadüzenetként is olvashatott. „Mi természetesen azt tartjuk, hogy a színpadi játéknak a költőt 
kell szolgálnia; ahogy a költő is szolgája csak egy drámai eszmének, amelyet az élet rajta át akar 
kimondani - írja Németh László1 8 - . Aki így gondolkozik a színházról, az persze éppúgy megveti 
mindazt, ami a színpadon nem tolmácsolás, mint ahogy a vallásos ember is megvet minden szószéki 
szóvirágot, amely az Istenhez nem vísz közelebb. A sekrestyéseknek erről, úgy látszik, más a 
felfogásuk. A színház körüli emberek egy más hatalmasságról is tudnak, a Színpad Szelleméről, 
amelynek odvat és varázsszavát csak ők ismerik. A színházban ő tartja dionysiáját; a költő csak arra 
való vagy nem való, hogy ezt a bestiát, az ő bestiájukat kedvre hangolja. Mutatnak is be darabokat, 
amelyekben a költőnek nyoma sincs, az ő Színpadi Szellemük azonban tombol és tapsot fal. Mi ezekre 

1 «NÉMETH László:Felújítások. = Híd, 1941,1. 17., 8-9., és N. L. Kisebbségben, III-IV. köt. Bp. 
1942. 38-43. 
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a mutatványokra a legtöbbször csak azt tudjuk mondani: ezek biz' bárgyúságok s az emberiség 
összetételéből ered, hogy bárgyú dolgoknak közönségük is akad." 

Ilyen előzmények után érthető, hogy Németh László, amint azt 1941 január 23-án kelt levelében 
megfogalmazza, egyre összeferhetetlenebbnek érzi kritikusi tevékenységét azzal, hogy továbbra is a 
Nemzeti Színház szerzője maradjon. Aggodalma annál is indokoltabb, mert a magyar színjátszás 
megújulásáért kezdett kritikai hadviselése távolról sem szorítkozott Németh Antal személyére. A 
színészek körében is nyugtalanságot keltettek írásai. 

Minden jel szerint már régebben is, darabjainak próbái során feszült légkör alakult ki közte és a 
műveit színre vivő művészgárda között. Már a Villámfénynél bemutatójának tervezése idején kifejtette, 
hogy műve színdarabbá alakításának izgalmait a színházra kívánja hárítani, de a gyakorlatban termé
szetesen nem mondhatott le arról, hogy tanúja legyen annak a folyamatnak, amelynek eredményeként 
drámái életre kelnek a színpadon. Az is előfordul, hogy ő maga tudakozódik Németh Antalnál, hogy a 
színészek megbocsátották-e már neki drámája szövegét. A Papucshős próbáiról azzal marad el, hogy 
nem akar drámaírást tanulni Tőkés Annától. 1940 őszétől, ahogy színikritikái sorra megjelentek, a 
színészek között is egyre szaporodott azoknak a száma, akik megbántva érezhették magukat Németh 
László bírálatainak ilyen és ehhez hasonló észrevételei miatt: „a Nemzeti színészei nyugdíjas tiszt
viselők s a színház üzeme sok mindennel hozzájárul, hogy a deszkákon is annak érezzék magukat."19 

1941 januárjától különös párbaj alakul ki az író, és a színházigazgató levélváltásában. Furcsa 
kötélhúzás, amelynek végső indítékai egyik részről sem világosak: 

Nagyságos 
Dr. Németh László író úrnak, 

Budapest 
Törökvész-út41. 

Kedves Barátom! 
Január 23.-ról kelt leveledet betegségem miatt csak ma, január 25.-én olvashattam el. Leveled 

néhány tévedését kötelességemnek tartom a köztünk fennálló barátság okából tisztázni. Azt írod: 
„. . . én a két darabot nem nyújtom be, ha te baráti szívességként nem erőszakolod ki." Emlékezetem 
szerint mint egyedülálló magyar írót szerződés köt a Nemzeti Színházhoz, amelynek értelmében 
minden darabod a Nemzeti Színházé, csak a bemutató időrendjét, sorrendjét állapítjuk meg közösen. 
Amikor aggályaidat a „Bethlen Katá"-val kapcsolatban elmondtad, még nem olvastam a darabot. 
Túlzottan skrupulózus, lelkiismeretes önkritikádnak tudtam be kifogásaidat, tehát „nem változott meg 
közben" a véleményem, csak kialakult. Amint levelemből vüágosan és félreérthetetlenül kiolvashattad, 
nem is óhajtottam, hogy „visszaváltsd" a művedet. 

A „Cseresnyéséről a véleményem változatlan, én azt mondottam, hogy másra nem merném bízni a 
rendezését - tekintettel elutazásomra és az idő sürgető parancsszavára - mint önönmagamra. Erre a 
válaszod az volt, hogy: nem a két átnyújtott darabot kívánod az idén a Nemzeti Színház színpadán 
bemutatni, hanem a készülő harmadikat. Ezt a kijelentésedet megerősítette a Nagyságos Asszony is, 
aki Liszt Nándor barátunknak azt telefonálta, hogy február 9.-én kezünk közt lesz ez a műved. Idáig 
nem sürgettelek, mert hallottam gyengélkedésedről. Különböző társaságokban értesültem arról is, hogy 
a pozitív alkotói írói munkát ideiglenesen felcserélted a kritikusi működéssel. Nem veszed rossz néven, 
sőt barátságom bizonyítékául mondom, hogy hatéves gyakorlatomhoz még a Te esetedben is hű 
maradtam és nem olvastam el üyen irányú írásaidat, bármennyien is ostromoltak nyilatkozatokért 
különböző helyekről. Másodkézből hallottam, és most leveledből értesülök, hogy összeférhetetlennek 
érzed a kritikaírást a Nemzetiszínházi szerzőséggel. Minthogy Te írod, kötelességem válaszolni. Azt, 
hogy ki mit érez összeférhetetlennek, teljesen egyéni ügy egy bizonyos pontig. Az is, hogy ha valaki a 
drámaírói tollat kicseréli a kritikusival. Azonban már az Általad megkritizált Nemzeti Színház ügye, 
hogy a Németh Lászlóval kötött szerződést egyoldalúan felbontani nem lehet. Saját kimondott szavad 
és a Nagyságos Asszony által közvetített üzenet a Báthory-trilógiát : ide ígérte. Én a magam részéről 
változatlanul tartom magamat a köztünk lévő megállapodáshoz, amelynek pontjait Te magad szabtad 

' 9 NÉMETH László:^ Nemzeti stílusáról, = Híd, 1941,1. 3., 8-9. 
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meg. Minthogy leveledből arról értesülök, hogy immár jól vagy, várom minél előbb befejezett művedet. 
A szereposztás tekintetében csakúgy, mint a múltban, döntő szavadat biztosítom, sőt amennyiben úgy 
éreznéd, hogy a Nemzeti Színház rendezői gárdája nem értené meg kellően intencióidat, készségesen 
hívom meg az Általad megjelölt rendezőt vendégként műved rendezésére. 

Báthory-trilógiádat mielőbb várva, 
szeretettel köszönt 

őszinte híved: 
Budapest, 1941. január 25. Németh Antal 

Kedves Barátom! 

Jan. 28.-i leveledre nem azért nem válaszoltam negyvennyolc órán belül, mert nem akartam, hanem 
mert sok más súlyos kellemetlenségem közt nem volt rá lelki erőm. 

Félreértettél, hogy én a Nemzetivel 1939. őszén kötött szerződésemet föl akarom bontani. Én csak 
nem akarok élni vele, amint többszöri felhívásoddal sem éltem (noha a Bodnárné 8, a Cseresnyés 1 1/2, 
Bethlen Kata 1/2 éve volt abban az állapotban, melyben te ismered); amíg csak szorultságodra és 
barátságunkra hivatkozva te nem sürgettél meg. Akkor én egy-két hetemet arra szántam, hogy két 
darabomat olvasható állapotba hozom; hadd tájékozódhass: kisegítenek-e. Te viszont az én szorult
ságomat megismerve, 2000 P-t utaltál ki erre a két darabra, noha mindketten úgy gondoltuk, hogy egy 
harmadikat fogunk bemutatni. Én meg is próbáltam kicserélni őket; karácsonykor azért utaztam le 
vidékre, hogy nem a Báthoryt, hanem egy társadalmi darabomat gyorsan tető alá hozzam. Erre 
vonatkozhatott feleségem ígérete is. Sajnos, ez sem sikerült, legalább is nem úgy, hogy a darabot ki 
merném a kezemből adni, éppúgy, mint a Báthory-trilógia lezárása. Közben megjött leveled, melyből 
az derül ki, hogy a Bethlen Katát bemutatásra alkalmatlannak találod; a Cseresnyés viszont, melynek 
az előadására utolsó leveled céloz, úgy ahogy van, átalakítás nélkül már csak politikai okokból sem 
mutatható be (1939 tavaszán írtam s az akkori napok félelmét tükrözi), ősszel, németországi 
tartózkodásod alatt én kértem is a Nemzetitől átdolgozásra, de Táray Ferenc a feleségemnek azt 
mondta, hogy nem adhatja ki, mert nem tudnak hozzáférni. A Cseresnyést különben még átalakítva és 
csak egész különös előkészület után lehetne véleményed szerint is bemutatni. Darab tehát nincs s 
újabban olyan súlyos hajszába kerültem (nem a színházi kritikák dolgára célzok), hogy abban alkotó 
munkát végeznem nem lehet. (Négyszemközt elmondom egyszer, miről van szó). Az idei évre a 
bemutatóról tehát puszta tárgyi okokból is le kell mondanom. 

De lehetetlennek tartom: lélektani okokból is. Karácsonykor nem tudtam még, hogy színházi 
kritikáim milyen hatást fognak kiváltani; sőt azt sem, hogy folytatom-e őket. Azóta Kiss Ferenc a 
Nemzeti Színház nevében bélyegezte meg működésem2 ° s nem múlik el nap, hogy a Nemzeti egy-egy 
színésze ellenszenvének vagy haragjának kifejezést ne adjon. Amint hallom, udvariasan, de te is 
elítélted aszociális fölényeskedéseimet. Ehhez persze mindenkinek joga van s én nem is csodálkozom 
rajta (bár sajnálom, hogy legalább te, mielőtt nyilatkoztál róluk, él nem olvastad kritikáimat); de teljes 
lehetetlenségnek tartom, hogy amíg az az ingerültség tart, bemutatóra gondoljunk. Az én színműveim 
jó előadásához színészek és író egész szoros fegyverbarátságára van szükség s ha ebben már a múltban is 
voltak hibák, milyen elképzelhetetlen az most. Egyszerűen nem tudom föltenni, hogy lenne színész, 
aki darabom szerepét ha tudná is, jól merné eljátszani. Kiss Ferenc végül is a Kamara elnöke.2' 
Bethlen Katáról szóló íratlan kritikáddal azt hittem, ezt akartad tudomásomra hozni (amint egyik 
közös barátunk is figyelmeztetett erre). Mennyire meglepett, hogy most megint a bemutatót erőlteted. 
Ne adj igazat a pletyka-lapok célzásainak, akik szerint a Nemzeti úgy büntet, hogy - bemutat. 

aoKISS Ferenc: Válasz egy kritikátlan kritikára. = Új Magyarság 1941. 
3* A jobboldali tendenciák erősödése idején a kormányzat a fasiszta korporációs rendszer mintájára 

kamarákba tömörítette egy-egy szakma, illetve művészeti ág művelőit, oly módon, hogy a tagok 
felvételénél politikai szelekciót alkalmazott. A kamarák létrehozásával a megbízhatatlannak minősített 
(baloldali vagy zsidó származású) szakemberek és művészek tevékenységét akarták egyre jobban 
megnehezíteni, illetve megakadályozni. A színészkamara 1938 őszén jött létre. 
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Végül is persze megmarad a tény, hogy a Nemzeti előleget adott s nincs darabja. Ebben bizonyos 
fokig én vagyok a hibás s vállalom is érte a felelősséget. Három ottlévő régi munkám s az, hogy 
máshova nem adhatok darabot - (igaz, nem is akarnék: hisz a Nemzetin kívül csak Vaszary-orfeumok 
vannak): némi fedezetül szolgálhatnának ugyan a felvett összegre; de én nem akarok huzakodni. Ha a 
Cseresnyést be akarod mutatni, én fölajánlom az előlegét; ha a Bethlen Katát is be akarod: azét is. Arra 
pedig azt hiszem még nem volt példa a színháztörténetben, hogy valaki a fiókja számára egy darabot 
bemutató előtt vissza nem válthasson. 

Sajnálnám, ha ebből, akár kritikáimból: személyed iránti támadást vagy rosszindulatot magyaráznál 
ki. Volt idő, mikor mindenki azt hitte, hogy másnap távoznod kell a Nemzeti éléről, én akkor 
kerestelek föl baráti levelemmel. Ma sem érzek máskép. A Nemzeti stílusáról szóló cikkem első 
bekezdésében megírtam, amit érdemednek tartok; kaptam leveleket, amelyek ezért elfogultsággal, 
pártossággal vádoltak. Én jiem hiszem,hogy igazuk volt. Amit teszek, arra viszont az a mély meg
győződés késztet, hogy az ébredő magyar drámát a mai magyar színházi kultúra meg fogja fojtani. 

Szeretettel köszönt: 
Budapest, 1941 február 4.-én Németh László 

Kedves Barátom! 

Jelen pillanatban kézhez vett, folyó hó 4.-ről kelt soraid tárgyi tévedéseire kötelességem megtenni 
az észrevételeimet. 

1. Első bekezdésed első öt sora szószerint így hangzik: „Félreértettél, hogy én a Nemzetivel 1939. 
őszén kötött szerződésemet föl akarom bontani. Én csak nem akarok élni vele, amint többszöri 
felhívásodra sem éltem (noha a Bodnárné 8, a Cseresnyés 1 1/2, Bethlen Kata 1/2 éve volt abban az 
állapotban, melyben te ismered); amíg csak szorultságodra és barátságunkra hivatkozva te nem 
sürgettél meg." Erre vonatkozólag le kell szögeznem, hogy én nem értettelek félre. Egészen másról van 
szó. Állítólag azt nyilatkoztad egyik cikkedben, hogy kritikáiddal önként „száműzted" magad a 
Nemzeti Színház színpadáról, ami személyemmel kapcsolatban valótlan látszat keltésére alkalmas. 
(Erre különben később a megfelelő helyen visszatérek.) Az előző leveledben említett darab-visszaváltási 
szándék, amit most hangsúlyozottan megismételsz, igenis ellentétben áll a Nemzetivel kötött 
szerződéssel. Ami a szerződéssel „élést" illeti, az vérbeli írónál végeredményben számos alkotás-
lélektani tényező függvénye. (Mikorra készül el egy műve, másirányú elfoglaltsága mennyire 
akadályozza, stb.) A késznek tudott „Bodnárnét" főszereplő hiánya miatt nem igényeltem pillanat
nyilag, amint azt élőszóval többször kifejtettem. 

2. Hogy a „Cseresnyés" 1 1/2, „Bethlen Kata" pedig 1/2 éve volt „abban az állapotban, amelyben 
ismerem", arról csak most kézhez vett leveledből értesülök. Hiszen épp Te voltál az, aki egyre 
halogattad az átadását. Én a kézhezvétel után azonnal foglalkoztam műveiddel. 

3. Ezt írod: „Te viszont az én szorultságomat megismerve, 2000 P.-t utaltál ki erre a két darabra, 
noha mindketten úgy gondoltuk, hogy egy harmadikat fogunk bemutatni". Ezzel szemben a történeti 
tény az, hogy én nem „szorultságod megismerése" következtében utaltam ki az előleget, hanem a 
köztünk fennálló szerződéshez tartottam magamat, amikor a darabok kézhezvétele után a Nagyságos 
Asszony személyesen jelent meg Liszt Nándor titkár úrnál, hogy az Néked szerződés szerint járó 
1000.-1000 P. kiutalása iránt a színház intézkedjék. Én a kiutalással - hangsúlyozom, - szerződés 
szerinti kötelességemnek tettem eleget. 

4. A „Bethlen Katá"-val kapcsolatos levelem változatlanul helytálló ma is. 
5. A „Cseresnyés" című darabbal kapcsolatban mindössze annyi megjegyzésem volt frankfurti utam 

előtt, hogy nem merem távollétemben másra bízni a rendezést. Nem könnyű feladat a színpadra 
elevenítése és az a rövid idő, ami akkor rendelkezésünkre állott, nem tudott volna méltó megjelenítési 
formát adni művednek. Nagyon sajnálom, hogy most politikai aggályaid vannak a darabbal kapcsolat
ban. Ezeket az aggályaidat nem osztom. Németh László nem írhat olyan darabot, amely csak 1939. 
tavaszán aktuális, de már 1941. tavaszán nem mutatható be. 

6. Amikor kritikaírásra vállalkoztál, közel két évtizedes írói gyakorlatod alapján tisztában lehettél, 
azzal, hogy ilyen irányú munkásságodnak visszhangja lesz. Azzal is tisztában lehettél, hogy amilyen az 
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„adjonisten", olyan lesz a „fogadjisten" is. Kritikáidról én nem nyilatkozom, tehát kritikáidnak 
elolvasása nyilatkozatomnak előfeltétele nem lehetett. Én általánosságban nyilatkoztam. Ugyancsak 
húszéves tapasztalatom alapján elég világos képem lehet ahhoz, hogy elvi jelentőségű személytelen 
kijelentést tegyek. 

7. Azt írod: „Az én színműveim jó előadásához színészek és író egész szoros fegyverbarátságára van 
szükség s ha ebben már a múltban is voltak hibák, milyen elképzelhetetlen az most." A Nemzeti 
Színház részéről a múltban sem voltak hibák, ezt egész társulatom nevében a leghatározottabban le kell 
szögeznem. Nem akadt senki, aki kétségbevonná, hogy az adott viszonyok közt lehető legjobbat, a 
magyar színházi életben kiemelkedően jót nyújtottak a lelkes színészek és munkatársaik. Ha úgy érzed, 
hogy most ez a fegyverbarátság a színész és író közt felbomlott, semmi esetre sem a színészek voltak 
azok, akik az Általad említett fegyverbarátságot felbontották. A Nemzeti Színház minden tagja 
magyarországi viszonylatban színházi kultúránk legértékesebb elemei közé tartozik. Az ezt követő 
gyanúsítást szintén a leghatározottabban visszautasítom, amit írsz: „Egyszerűen nem tudom feltenni, 
hogy lenne színész, ki darabom szerepét ha tudná is, jól merné eljátszani. Kiss Ferenc végül is a Kamara 
elnöke". A Nemzeti Színház minden tagja legjobb tudása szerint hűségesen teljesíti kötelességét 
nemcsak a Nemzeti Színházzal, az előadandó mű írójával szemben, de saját művészi érdekében is. Azt 
feltételezni, hogy valaki szándékosan rosszul játsszék, túlmegy a jogos kritika határán. Lehet valaki 
tehetségtelen, tekintheti a pályát - mint színészek szóbeszéde szerint nyomtatásban adtad: - „köz
hivatali állásnak", azonban rosszhiszeműséget inszinuálni: ez kimeríti a rágalmazás tényálladékát. 

8. Hogy mit hittél és hiszel a „Bethlen Katá"-ról szóló levelemmel kapcsolatban, azt nem tudom. 
Csodálom erre vonatkozó sajnálatosan téves mondatodat. Én sokkal pozitívabb gondolkozású írónak 
találtalak, semhogy hiedelmekből, hívesekből, körülmények összejátszásából, látszatokból indulnál ki 
és hogy félreérthetetlen és egyszerű baráti mondatok mögé mást vetítesz, mint ami a szavakban 
világosan kifejezett tény és valóság. 

9. Semmiféle pletykalapban olyanféle célzást nem olvastam, hogy „a Nemzeti Színház úgy büntet, 
hogy - bemutat". Ez csupán személyem ellen irányuló gyanúsítás. Ennek még a megemlítése sem 
méltó hozzád! Én régi barátságunkra való tekintettel ezt a mondatodat le nem írtnak tekintem. - Te 
azt írod, hogy visszaváltod azt a darabot, melyet a színház bemutatásra kitűz. Ezt csodálkozással és 
sajnálkozva olvastam. Csodálkozom, hogy nem vagy tisztában azzal, mit lehet és mit nem. Ha a szerzők 
darabjaikat - érzelmi okokból - egyéni tetszés szerint bármikor visszaválthatnák, úgy a műsor
szerkesztés teljes anarchiába fúlna. Ilyen jogot a szerződések sem Neked, sem másnak nem biz
tosítanak. A lekötött színdarab nem zálogházi tárgy, mely kiváltható, meg újra elhelyezhető. 
Különösen, ha íróról és irodalmi alkotásról, nem pedig színműgyártóról és kommerszdarabról van szó. 
Leszögezem: a Nemzeti Színháznál levő darabjaidat jogunk van bármikor bemutatni. - Nem merem 
feltételezni rólad azt sem, hogy olyan látszatot akarsz teremteni, mintha a színház kritikáid miatt 
bosszúból nem akarna színrehozni. Kicsinyes és alantas szerep lenne nemes írói kiállás, feladatvállalás 
helyett a mártíromság látszatköntösébe bújva részvétkeltésből szerezni vigaszdíjat. - Olyan kevésre 
becsülnéd művedet, hogy most egyszerre megretirálnál az előadás és a kritika elől? - Most mikor 
mindenki, az egész közvélemény azt várja Tőled, hogy becsülettel és bátran kiállasz a porondra és 
odaadó munkáddal valóban segítesz megteremteni azt, amiért mi is - és hiszem, Te is - küzdünk. 
Ismétlem: kérem és várom tanácsaidat és segítségedet a legközelebbi Németh-bemutatóhoz! -

10. Utolsó bekezdésedben azt írod, hogy mellettem állottál, amikor mások távozásomat rebes
gették. Ezt tudom és nem is felejtem el. Azt, hogy megvédtél-e most, vagy támadtál-e újabb 
cikkeidben, nem tudom, de nem is érdekel. Én sem csinálok mást, mint amit a meggyőződésem diktál. 
Ebben egyek vagyunk. Én is tudnék hivatkozni számos olyan alkalomra, amikor konkrét formában 
tartottam a hátamat Németh Lászlóért és műveiért. Ezen a jogon engedd meg kételkednem abban a 
meggyőződésedben, hogy „az ébredő magyar drámát a mai magyar színházi kultúra meg fogja fojtani". 
Te amikor eljöttél a „Villámfénynél" próbáira, magad vallottad be, hogy ötödször, vagy hatodszor 
vagy színházban és azóta talán tíz vagy tizenöt színi előadást láttál. A magyar színházi kultúrát ebből a 
20-25, vagy akár 250 előadásból sem lehet megismerni. Te az orvostudományt hat évig tanultad, amíg 
önállóan e téren dolgozni kezdtél. Az irodalomnak 1-2 évtizedet adtál, amíg nyilatkoztál Sophokles-
ről, Proust-ról, Móricz Zsigmondról és a többiekről. Saját példádból és a magam példájából kiindulva 
kérlek, hogy tiszteld meg a színházat, mint színházat, mint az egyetemes kultúrának egy sajátosan 
különálló életmegnyilvánulási lehetőségét azzal, hogy mielőtt ilyen lesújtó véleményt mondasz róla, 
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előbb ha nem is 1-2 évtizedig, de pár évig szeretettel tanulmányozod. Amíg meg nem győznek engem 
a tények, hogy az egész színház szerves életét megismerted és tisztában vagy a színpadi munkával, a 
rendezéssel, a színpaddal, ennek az úgynevezett színházi kultúrának minden szociális és esztétikai 
problémájával, addig ne kívánd tőlem, hogy ide vonatkozó írásaidat elolvassam és hogy utolsó 
mondatodban említett mély meggyőződésedet magamévá tegyem. Sőt, ellenkezőleg, nem a magam 
jelentéktelen személyében, de személytelenül (bárki ülne is a Nemzeti Színház igazgatói irodájában, így 
kellene tennie) azt a megdöbbentő állításodat, hogy a mai magyar színházi kultúra az ébredő magyar 
drámát akarja megfojtani, ismételten, a leghatározottabban, a legkomolyabb formában vissza kell 
utasítanom. 

Levelednek és levelemnek szembenállása, állításaid visszautasítása nem érinti azt, hogy én az én 
legmélyebb meggyőződésemből kiindulva változatlannak tekintem Németh Lászlónak, a drámaírónak 
és nem pedig a tévedő kritikusnak a Nemzeti Színházhoz való kapcsolatát és amennyiben súlyt 
helyezel rá, változatlannak tekintem ugyancsak Németh Lászlónak a drámaírónak Németh Antalhoz, 
az emberhez fűződő kapcsolatát is. 

Budapest, 1941. február 5. Szeretettel köszönt: 
Németh Antal 

Kedves Barátom! 
Február 5.-ről kelt levelemre mindmáig választ nem kaptam. E több mint egy hónappal ezelőtt írt 

levelem 9. pontjára való hivatkozással közlöm Veled, hogy április 5.-i, esetleg 6.-i terminussal műsorra 
tűztem „Cseresnyés" című darabodat. Minthogy kért segítségedet nélkülözni voltam kénytelen, 
csatoltan küldöm szereposztási javaslatomat, valamint az egyes alakok jellemzésére szolgáló fel
jegyzéseket azzal a kéréssel, hogy azokat áttanulmányozni szíves légy. Amennyiben a szereposztás 
ellen háromszor 24 óra alatt módosító javaslatot nem juttatsz el hozzám, azt elfogadottnak tekintem 
és ilyen értelemben legkésőbb folyó hó 12.-én, szerdán a próbák megkezdődnek darabodból. 

őszinte nagyrabecsüléssel köszönt 
hű híved és igaz barátod: 

Budapest, 1941. március 8. Németh Antal 

Néhány nappal Németh Antal levelének megküldése után önkéntes közvetítőként Zilahy Lajos 
kapcsolódik az ügybe. Németh László politikai aggodalmait tolmácsolva, elolvasás végett elkéri 
Németh Antaltól a Cseresnyés kéziratát, majd levélben rögzíti észrevételeit: 

Kedves Barátom! 

Figyelmesen elolvastam Németh László darabját és az az érzésem, hogy ebben a formájában a 
Völgyi-Wunder figurája miatt előadhatatlan. Ebben a tekintetben teljes mértékben osztom Németh 
László aggodalmát. Kérlek hidd el, hogy nem mint Németh László védője szerepelek ebben az ügyben, 
de éppen a legutóbbi hónapokban az Athenaeumnál olyan közbelépések történtek már megjelent 
regények egyes mondatai miatt, hogy az Athenaeum kénytelen volt regényoldalakat átszedetni és újra 
befűzetni. Te talán ezekről a dolgokról nem tudsz, így tehát kötelességemnek érzem felhívni a 
figyelmedet arra, hogy a legutolsó hónapokban ezeken a pontokon igen nagy mértékben meg-
novekedett az érzékenység. A színpadon, de különösen a Nemzeti Színház színpadán egy ilyen alaknak 
a kivetítődése: amit mond és amit róla mondanak még nagyobb érzékenységet válthat ki. 

Nem érzem feljogosítva magam, hogy a darabról részletes bírálatot mondjak, csupán annyit jegyzek 
meg: értékes műnek tartom, amelynek azonban a színház szempontjából is szüksége van még az 
átdolgozásra. Én tehát barátilag azt a közvetítő indítványt küldöm Hozzád, (amire Németh László is 
felhatalmazott) hogy ő a darabot nem akarja visszavenni, de éppen a Völgyi-Wunder figurája miatt 
alaposan át akarja dolgozni s mivel ezt nagyobb munkának véli, arra kér, hogy a darab előadásáról 
ebben az évadban mondjál le és csak szeptemberben kerüljön színre. 
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Meggyőződésem, hogy ha figyelmesen elolvasod a darabot, magad is látni fogod, hogy a benne lévő 
német-kérdés a mai légkörben rendkívül veszélyes és ha ezért a szerző nem hajlandó viselni a 
felelősséget, az ügy a nyilvánosság előtt olyan kavarodást fog előidézni, melyet mindnyájunk érdeke 
elkerülni. 

Megmondtam Németh Lászlónak, hogy nem értek egyet vele, ami a színészekkel szemben 
támasztott aggályait illeti s az az érzésem, hogy ezen a ponton sikerült is őt meggyőznöm. Tudom azt 
is, hogy műsortervedben ennek a bemutatónak elmaradása zavart okozhat, szívesen segítek tehát 
amennyiben tudok, mert két értékes francia darab van nálam lefordítva s a jogok is megvannak. Ezt 
azért is felajánlom, mert adósnak érzem magam a színházzal szemben a Giraudoux-därabbal kapcsolat
ban. 

Németh László kéziratát mellékelten visszaküldöm és kérlek, hogy tekintsd közbelépésemet való
ban annak, aminek szántam: békét, megértést és közös erőfeszítést keresni a magyar kultúra nagyon 
kevés értékes munkásai között. 

Igaz barátsággal köszönt 
kész híved: 

Budapest 1941. március 14. Zilahy Lajos 

Igen tisztelt és kedves Barátom! 

Szíves elnézésedet kérem, hogy nagy elfoglaltságomra való tekintettel most válaszolok Németh 
László „Cseresnyés" című darabjával kapcsolatos soraidra. Bár szerény nézetem szerint az aggályos 
átdolgozás elvégzése napok alatt elintézhető és Németh László ha akarná és merné még ebben az évben 
kihozhatná a darabját, összes darabjaira vonatkozó összes jogaim fenntartása mellett hozzájárulok 
ahhoz, hogy művét átdolgozza. Hangsúlyozni kívánom már most, hogy ezt a átdolgozási terminust 
nem lehet az idők végtelenségéig húzni. Tisztelettel értesítelek, hogy ez év június 30.-ig köteles Németh 
László a kizárólag általa óhajtott átdolgozást végrehajtani és amennyiben én június 30.-ig a németek 
szempontjából megszelídített darabot nem kapnám kézhez, szeptemberi első bemutatóm a „Cseres
nyés" első, változatlan formája lesz. Ezért az elhatározásomért ellentétben a Te nagyrabecsült véle
ményeddel - szerzőjogi szakértők meghallgatása után - a teljes jogi felelősséget vállalom és hajlandó 
vagyok, még bíróság előtt is vállalni ezért a tettemért a következményeket. 

A fordításodban beküldött, valamint a francia eredetiben beküldött darabok lektorizálása tart és a 
döntésről egy héten belül értesítelek. 

őszinte nagyrabecsüléssel köszönt 
készséges híved és igaz barátod: 

Budapest, 1941. március 18. Németh Antal 

Németh László 1941 nyarán valóban átdolgozta a darabot és az új változatot, valamint Szépítő2 2 c. 
drámáját eljuttatta a színháznak. 

A Cseresnyés szereposztását december 14-én beszélte meg a színház igazgatójával. Cseresnyés 
szerepét legszívesebben Tímár Józsefre bízta volna, de a színészt egy másik fontos produkció kötötte a 
Kamaraszínház műsorában. Helyette Rajnai Gáborban egyeztek meg. Pór Péter alakítására Kovács 
Károlyt kérte, de valami akadály miatt úgy látszott, hogy Lehotay Árpád kapja a szerepet. (Végül 
Rajnai megbetegedése miatt Lehotay „lépett elő" Cseresnyéssé, Kovács Károly pedig az író eredeti 
kívánsága szerint Pór Péter szerepét játszotta el.) A következő napon Németh László nyilatkozatot 
adott a 8 Órai Újságnak: 

2 2 Németh László Szépítő c. darabját az 1930-as évek végén keletkezett színműveivel kapcsolatban 
említi A drámák elé c. írásában. „A .drámatémának ekkori ömlésibe tartozik a kicsit később megírt 
Szépítő is, Ady Szépítő című versének a kérdésével - Ki szépít meg engem! - a pórul járt festő 
történetében; vígjáték, amely kérdés, kit vidámított volna fel." N. L.: Szerettem az igazságot. Drámák. 
1931-1955. I. köt. Bp. 1974., 12. Németh Antal memoárja „csírájában holt jelentéktelen vázlatnak" 
nevezi. (A vers címét tévesen idézi fel Németh László: Ady nem írt Szépítő c. verset.) 
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„A „Cseresnyés"-t 1939 tavaszán írtam. - Tulajdonképen testvére „Kisebbségben" című 
könyvemnek. Azt írtam meg abban: milyen gondolatokkal kell a magyar elitnek az eljövendő 
megpróbáltatásokat átvészelnie. A „Cseresnyés"-ben egy mintaéletet élő embercsoport sorsán 
mutatom be, mint válik le róla mindaz, ami az új idők elviselésére nem elég erős és szilárd. Cseresnyés, 
a darab főhősének s az általa alapított „farmnak" a neve, melyre családjával visszahúzódva, parasztok
ból, diákokból és munkásokból neveltet igazi vezetőket. A bonyodalom a koreszmék és a kor 
emberének betörése ebbe az ideális kis államba. 

Sokan, bizonyára talán összeférhetetlennek érzik, hogy a színikritikus, mint szerző álljon a 
könönség elé. Én is annak tartom. Németh Arltal azonban nem engedett ki korábban megkötött 
szerződésemből s bizonyára megvolt az oka rá, hogy három kész darabom közül2 3 ntiért éppen ennek 
a bemutatásához ragaszkodott." 

A bemutató előtt még egy levélváltás történt az író és az igazgató között: 

Kedves Barátom, 
örülök, hogy a szereposztást megtarthattad. Csak Kovács Károlyt sajnálom. Lehotay ugyan kiváló 

színész; de Kovács Károly, úgy ahogy van, elsőrendű Pór Péter lett volna. I 1 
Minthogy egy bukással több vagy kevesebb most már nem sokat számít a kalkulációmban: a 

bemutató ellen sem tiltakozom különösképen. Éppen csak megállapítom, hogy nem én akartam. S 
hogy éppen a Cseresnyés vereségét, a belézárt eszmék miatt, jobb lett volna megspórolni. Leveledből 
azt olvasom ki, hogy ti ellenbizonyításra készültök. Kívánom, hogy meggyőzhessetek. Én a munkából 
nem húzom ki magamat: Abonyival külön is átvettem a darabot, amit idáig sohasem tettem meg. íviost 
sajnos, maródi vagyok s valószínű, hogy február 3-ig Kenésén drótozgatom magam. Január 6 és 13 
között azonban egy hetet Pesten töltök s akkor még a próbákra is behúzhattok. Bár nem tagadom, 
hogy a színészek néma vagy hangos szemrehányása mindig megaláz üyenkor. 

Leveledet azt hiszem, az a nyugtalanság íratta, hogy a „8 órai"-belit erősebb nyüatkozatok is 
követik. Ettől sem a bemutató előtt, sem utána nem kell tartanod. Pontosan ennyi volt: amit 
védelmemre rögzíteni kellett. 

Szeretettel köszönt; a Méltóságos Asszonynak kezeit csókolja 

Balatonkenesén 1941 december 22.-én Németh László 

Kedves Barátom! 

Utolsó leveleddel, illetve táviratoddal kapcsolatban értesítelek, hogy nem akartalak „megalázni" a 
színészek „néma vagy hangos szemrehányása" által, azért nem szorgalmaztam újabb levelekben a 
próbákon való részvételedet. Az elől azonban kitérni nem tudok, hogy a bemutatóra szóló páholyt át 
ne nyújtsam. 

Köszönt, a Nagyságos Asszonynak kézcsókját küldve, régi barátod: 

Budapest, 1942. január 7. Németh Antal 

A Nemzeti Színház 1942 január 10-én mutatta be a Cseresnyést, Abonyi Tivadar rendezésében. A 
fontosabb szerepeket Lehotay Árpád, Tasnády Ilona, Lukács Margit, Rápolthy Anna, Mészáros Ági, 
Apáthy Imre, Kovács Károly, Major Tamás alakította. Sikere olyan méretű volt, mint a VII. Gergelyé, 
tizennégyszer került színre. 

Németh László minden korábbi darabjának bemutatójával kapcsolatban előre jelzett távol
maradását most valóban megtartotta. Tüntető visszahúzódásának okait a Híd január 21-i számában 
megjelent, a korábbiakban máremlített Meghajlás helyett c. nyilatkozatában magyarázta meg: 

2 3 Nem világos, hogy Németh László melyik művét számítja a három kész darab közé. A 
Cseresnyésen kívül talán a színház igazgatója által visszautasított BodnárnéX és Bethlen Katát. 
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„Amióta színházba járok, nem igen fordult elő, hogy magyar író a bemutatóján meg ne jelent 
volna. A Cseresnyés bemutatóján ez történt meg. A nézőtéren egy hely volt üres: a szerzőé. 

A történet summája ez: A Cseresnyés című darabot a Nemzetitől most egy éve visszakértem. A 
darabból akkor még próba nem folyt; előkészületet rá nem tettek. Nemcsak az előleg visszafizetését 
ajánlottam föl, hanem többet is. Az igazgató elutasította írói és baráti érveimet s a jogra hivatkozott. 
Színdarab nem zálogtárgy; nem lehet visszaváltani. Hosszú harc folyt köztünk emiatt; a darab 
bemutatását ki tudtam tolni, de nem találtam olyan hatalmat, amely meg tudhatta volna akadályozni. 

Azt hiszem, minden íróféle egyetért velem abban, hogy akármit mond is a magánjog: az írói jogom 
föltétlenül megvolt erre a visszavonásra. S annak az igazgatónak, aki énbelőlem auteur malgré luit 
csinál, ugyancsak vigyáznia kell, hogy a darabot milyen előadásban mutatja be. Ezt a színrehurcoltatást 
ugyanis egy dolog mentheti némikép: ha annyira meg van győződve a darab és a maga együttese 
kiválóságáról, hogy egy fobelövést vagy Mária Terézia-rendet érdemlő huszárcsínnyel az író kishitűsége 
ellenére is diadalra próbálja cipelni. Nos, a Nemzeti Színház a Cseresnyést január 9.-én délelőtt vitte 
főpróbára. A darabnak december 28.-án még nem volt főszereplője. Közben két ünnep volt és két 
vasárnap. 

Azt hiszem, ennyi is elég lenne arra, hogy azt az üres páholyt megindokoljam. Ha a darabomat 
odahurcolták is, engem nem fogtok csendőrrel elővezettetni.. , 2 4 " 

Németh László írására a külföldön tartózkodó Németh Antal helyett a Nemzeti Színház részéről 
Uray Tivadar válaszolt interjú formájában: 

„Válasz Németh Lászlónak „Meghajlás helyetf című „A Hict' 1942. január 20.-Í számában 
megjelent cikkére. 
Németh László a „Híd" új számában „Meghajlás helyett1 címen támadást intézett a Nemzeti 

Színház ellen., A cikkel kapcsolatban megkérdeztük a Nemzeti Színház igazgatóságát, hogy mi a 
színház áUáspontja. A Frankfurtban lévő Németh Antal igazgató helyettese, Uray Tivadar kérdéseinkre 
a következőket válaszolta. 

- Németh László írására csak részben válaszolhatok, hiszen csak részben vonatkozik a színházra. 
Arra, amit a cikkíró a magyar kritikusi had „lesben álló ál-bírálatáról", a „népi írók ellen folyó 
felháborító hajtóvadászat"-ról mond, nem én vagyok hivatva felelni. Németh László lesújtó véleménye 
a magyar közönségről - a közönségre tartozik. A távollevő Németh Antalra most könnyen szórható 
vádakra majd felel Ő maga, ha visszatér. Nekem csak egy kötelességem van: megvédeni a színház tagjait 
a jogos kritikától teljesen független, méltatlan és rosszindulatú gyanúsításoktól. Ezek szerint Németh 
László „nem bízhatja olyan színészekre munkáját, akik ellene magánlevelekben és újságcikkekben 
nyilatkoznak." A színház - a szerző szerint - csapdát állított neki, „guillotinba kényszerítette a fejét", 
hogy azután „egészen nyíltan folyó bárdfenés" után lenyakazza, stb. Komoly kritikus, író üyen 
tónusban csak elfogultan, gyűlölködve írhat ilyet. Erre nem is lehet mit válaszolni, hiszen a vád 
túlságosan méltatlan. 

Arra a kérdésünkre, hogy nem lát-e ellentmondást Németh László cikkében, Uray a következőket 
mondja: 

A cikkben több ellentmondás is található. Ezt minden figyelmes olvasó észreveheti. Nincs értelme 
ezeket taglalni. Németh László maga is hirdeti, hogy sem próbán, sem előadáson nem látta a darabot. 
A tényekről Móricz Zsigmond szavai, továbbá „egy rokon sítalpas és kék mackós" leány informálták. 
Erre ő megírta a cikkét. Ehhez nincs szavam. Hosszú színészi pályámon nem találkoztam üyen 
eljárással. Tanácstalanul állok vele szemben. Mást nem mondhatok." 

Szó volt már arról, hogy a Cseresnyés körül kialakult gyötrelmes párharcnak vannak olyan 
motívumai (mégpedig mind a két fél magatartásában), amelyeknek impulzusai nem világosak teljes 
mértékben. Nem könnyű választ kapni arra, hogy ha Züahy közbelépésére Németh László visszakapta 
a színháztól a Cseresnyés szövegének egyetlen kézirati példányát és ha valóban meg akarta akadályozni 
a dráma színrevitelét, miéit dolgozta át mégis a szöveget, miért küldte vissza a politikai vonat
kozásokban tompított változatot, miért vállalt olyan mértékű instruktori szerepet a rendező mellett, 
mint soha korábban? Illetve, ha mindez megtörtént, miért írta meg a 8 órai újságnak, adott nyilat
kozata után, Németh Antalnak levélben tett ígérete ellenére a Meghajlás helyett címen kiadott 

2 4 Németh László többször kiadott cikkének első részét közöljük itt újra, mintegy emlékeztetőül. 
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szenvedélyes vallomását? De a másik fél szerepét tekintve szintén nem világos, hogy Németh Antal 
miért ragaszkodott ahhoz, hogy a színházzal szembeforduló író darabjait továbbra is színpadra vigye, 
miért sürgette a Báthory-trilogiát és miért nem mondott le az író kívánságára sem a Cseresnyés 
bemutatásáról? 

Németh László magatartását illetően onnan kell kiindulni, hogy 1940 decemberétől a Híd hasábjain 
elkezdett színikritikai tevékenysége új szakaszt nyitott pályáján, ö maga írta meg a Kisebbségben c. 
kötetében kiadott Egy műfaj haldoklása c. cikkében, hogy miután hét-nyolc éven át leszokott a 
kritikusi szenvedély gyakorlásáról, most színibírálataiban újra magára talált. „Nem tagadom, hogy 
boldog voltam - , írja vallomásában2 s - . Megint lebeghetett bennem a Pallas Athéné mérlege; megint a 
művek démonai közt ültem. Hozzá egy tarkább, színesebb világban, amely minden vérbeli kritikust 
vonzott, megkísértett; emberileg is szűz területen, ahol majd hogy senkit sem ismertem. A méltó 
közösségi cél is rábólintott a szenvedélyre: hangoljuk át a magyar színjátszást az új magyar drámára, 
mely az utóbbi években oly szépen ütögette a fejét." Színházi bírálatai, minden elfogultságuk ellenére, 
izgalmasan érdekes írások voltak, ezekben mutatkozott meg újra páratlan tehetsége, nem pedig a 
színműírás területén végzett kísérleteiben, a Bodnárnéban, a Papucshősben, a. Bethlen Katában, vagy a 
Cseresnyésben. Miközben szenvedélyes bírálatai az új dráma kibontakozását gátló rossz színházi 
beidegzettségek elsöprésére mozgósítottak és a korabeli magyar színjátszás teljes megújhodását szorgal
mazták, színművei önmagukban nemigen igazolták az új magyar dráma reneszánszát. Amikor arról 
beszél, hogy kritikusi működése nem egyeztethető össze azzal, hogy a Nemzeti Színház állandó 
szerzője maradjon, igaza van, de rossz közérzetének alighanem mélyebb oka, alkotáslélektani vonat
kozása is van, éppen színikritikusi tevékenységének friss öröme távolíthatta el saját drámáitól. A teljes 
szakításhoz azonban nem volt ereje, inkább a színháztól várná, hogy mintegy „büntetésül" zárja be 
drámái elől a kaput, és amikor ez nem következik be, sőt Németh Antal újabb művei felől érdeklődik, 
zavara csak növekszik és rosszat gyanít. 

A másik fél szerepének tisztázása annyiban könnyebb, hogy Németh László ingadozásaival, ön
ellentmondó megnyilatkozásaival szemben Németh Antal a maga álláspontját végig fenntartja. Makacs 
és kíméletlen következetességgel ragaszkodik az író és a színház között kötött szerződés pontjaihoz. 

De végül is mi célból? 
Talán éppen Németh László lépéseinek kiszámíthatatlansága szorította arra, hogy a jogi szabályok 

bástyái mögé zárkózzon, másrészt 1941. február 5-én kelt levelében is megírja, későbbi memoárjában is 
azt fejtegeti, hogy Németh László nyilatkozatival szemben, amely szerint színikritikai tevékenységével 
végleg száműzte magát a Nemzeti Színház színpadáról,2 * ellenbizonyítékot kellett szolgáltatnia, nem 
támogathatott olyan látszatot, mintha a színház valóban elűzte volna az írót. 

Arra viszont nehéz egyértelmű feleletet kapni, hogy a színház teljes jóhiszeműséggel vállalkozott-e a 
Cseresnyés bemutatójára. Azt a vádat, hogy a színház igazgatója, rendezője, a darab színészei, Lehotay 
Árpádtól Major Tamásig, Lukács Margittól Mészáros Ágiig, Apáthy Imrétől Kovács Kár oly ig titkos 
összeesküvést szőttek volna, hogy saját művészi képességeiket is kompromittálva, lejárassák Németh 
László darabját, nem érdemes józan megfontolás tárgyává tenni. De annyi vita, huzavona és sérelem 
után azt sem lehetett elvárni a színház együttesétől, hogy jókedvűen és felszabadultan készüljenek a 
feladatra. Amikor Németh Antal egyik levelében arra figyelmezteti Németh Lászlót, hogy a köz
vélemény most már azt várja tőle, hogy becsülettel és bátran kiálljon a porondra és munkával mutassa 
meg, mi az, amiért mint kritikus küzd, lehetséges, hogy szavaiban némi kajánság is bujkál, elvégre 
ekkor már jól ismerte a Cseresnyés dramaturgiai gyöngéit, elvontságát, stílusának diszharmonikus 
vonásait, nagyobb sikert nem ígérő lehetőségeit. De ha rejtett, talán önmaga előtt sem tisztázott 
indulattal valóban arra törekedett, hogy a mű vitatható volta manifesztálódjék, az a dolgok logikája 
szerint csak oly módon történhetett, ha a rendező és a színház egész együttese képességeinek, lehető
ségeinek legjavát adja a mű színrevitelében. 

3 SNÉMETH László: Egy műfaj haldoklása, N. L.: Kisebbségben, Bp. 1942. 3-4. köt. 189. 
26 Németh László Üres hét c. bírálatában, Tímár József művészetét dicsérve, írja a következőket: 

„mindezt most mondom el róla, amikor színi bírálataimmal önként és örökre száműztem magamat a 
Nemzeti színpadáról.** (Híd, 1941. I. 10., (3. sz.), 8-9. Ugyanezt a megállapítását megismétli Kiss 
Ferenccel vitázó cikkében is. (Szív, tehetség - s amihez az sem elég.) Válasz Kiss Ferencnek. Híd, 
1941. 5. sz., 14-15. 
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Az író és a színház vitája bizonyos mértékig kihatott a bírálatok hangnemére, bár nagyobb kritikai 
háborúskodás nem tört ki a darab körül. A Népszava, a Magyar Nemzet, a Vigília, valamint Katona 
Jenő harcos antifasiszta hetilapja, a Jelenkor elmarasztalta a színművet. A népi írók jobbszárnyának 
folyóiratai, a Magyar Élet és a Magyar Út, amelyeknek Németh László munkatársa volt, lelkesedéssel 
írt a darabról. Féja Géza a Hídban Németh László érveit és szavait ismételgette, de attól természetesen 
tartózkodott, hogy a színház együttesét azzal vádolja, hogy szándékosan tették tönkre a darabot. 

Megjelent viszont a Cseresnyéstől néhány alapos elemzés is, amelyeknek szerzó'i az íróról, drámáról, 
rendezésről, a színészek teljesítményéről személyeskedés nélkül, csoportok és klikkek szempontjaitól 
függetlenül nyilatkoztak. Az író és a színház elkeseredett polémiájának irodalomtörténeti tisztázása 
szempontjából mindenekelőtt az a perdöntő, amit a darab színreviteléről írtak. „Igazi Németh László 
- minden erényével és tiszteletreméltó hibájával - írja a Cseresnyéstől Benedek Marcell.2 7 A 
gondolatoknak olyan gazdag és gyors áradása, hogy a néző (vagy inkább hallgató) minduntalan elveszti 
a fonalat, mert elgondolkozott egy mondaton, s nem talál mindjárt vissza a darabba. Csupa művelt, 
klasszikus vonatkozásokkal játszó, költőket idéző, mitológiában járatos szereplő, megannyi Németh 
László . . . Regényszerűen bő és sokszerű motiválás; a negyedik felvonásban új magyarázatát kapjuk 
olyan cselekedetnek, amelyet már az elsőben érteni véltünk. Mindez nem 'színház' és különösen nem 
mai színház; hiba is, de értékesebb hiba a mai színház úgynevezett erényeinél... Az előadás - Németh 
László stílusa miatt is - rendkívül feladatot rótt a színészekre. A fizikai lehetőség határain belül 
tökéletesen oldották meg." „Szívesen és tisztelettel elismerjük az író tehetségét - állapítja meg 
Galamb Sándor2* - amely egy-egy jelenetnek igazságában, egy-egy fordulatnak erejében s a karakter-
rajzok egy-egy mozzanatában megnyüvánul. De vüágosság híján nem élvezhetjük igazán ezeket az 
értékes részeket sem. Az író beszéltető módja éppen nem szolgálja a jobb megértést. Ezeknek a 
mondatoknak van mozgalmuk, van színük és fordulatosságuk, de legalább ugyanannyiszor el is 
fárasztanak, a maguk csavarosságával, hosszadalmasságával, mitológiára-irodalomra való célozgatá
saikkal . . . Minden figura egyforma tudatossággal, egyforma önanalizáló szenvedéllyel, egyforma-
furcsán beszél. A Nemzeti Színház művészei mindent elkövettek, hogy a színpadra életet varázsol
janak." Keresztury Dezső azt fejtegeti,2 9 hogy „a Cseresnyésben mai életünk alakjai szólnak hozzánk; 
ami a színen lejátszódik, még akkor is, ha egészen személyes, vagy egészen általános emberi sors, mind 
egy jellegzetesen mai probléma körül bonyolódik. A dráma szereplői mégis úgy járnak-kelnek a 
kecskeméti homok gyümölcsfái és szőlőtői között, mintha egyetlen tépelődő, a szenvedés lángjában 
patetikusan izzóvá hevült monológ párbeszédekre szabdalt mondatait szavalnák... A színház nagy 
buzgalommal állott a mű szolgálatába, hogy a kép, amit adott, nem volt egységes, arról nem a rendező 
tehet. Abonyi Tivadar sem tudta eldönteni, melyiket válassza: a realisztikus tételdrámát, vagy a 
klasszikus távlatokat kereső tragédiát." 

A Cseresnyés második előadásának hangulatáról Móricz Zsigmond táviratban számolt be az írónak: 
„A Cseresnyés második, vasárnapi előadását láttam. Délután félhatkor már csak az oldalsorokban, a 
páholyok alatt kaptam három jegyet egymás mellett. Este a színház tökéletesen zsúfolva volt. Első 
felvonását lányom öltözködése miatt a háttérből, fejek fölött néztem végig s meglepett, hogy valami 
forró atmoszféra volt a tömegben szorongó nézők között. A hangulat nem volt ellenséges, de figyelő. 
Felvonás végén erős, rövid taps, két-három függöny. Második felvonását már kényelmesen, helyből, 
ülve néztem. De folyton megmozdult mindenki, az emberek előrehajoltak, nyugtalanul figyeltek. 
Mindenki meg volt bolygatva: mintha valósággal az ablakon néztek volna be s tanúi lettek volna a mai 
élet szakaszának. Lélekzetvisszafojtva figyelt mindenki s nem titkolta, akinek ellenvetése lett volna; 
fejét csóválta felettem a páholyban egy fiatalasszony és nevetett. De a szemét le nem vette s tovább és 
még szívósabban figyelt. Mészáros Ági, aki sajátmagát játszotta, szép nyíltszíni tapsot kapott. Mikor a 
függöny lement, hatalmas taps, ami csak folyton nőtt. Valósággal beleavatkozott a közönség valamibe. 
Huszonöt kihívás, a vasajtó ablakán úgy kukucskáltak ki a színészek, mint a galambok a dúcból. 
Harmadik felvonásban Pór Péter oly dörgő és mennydörgő tapsot kapott, hogy Veres Péter sem 
különbet. A feszült figyelem mindvégig megmaradt, koronként nőtt, néha ellenmondásba fordult, de 

2'BENEDEK Marcell:Németh László: Cseresnyés, = Új Idők 1941.1. köt. 103. 
2SGALAMB Sándor:Németh László: Cseresnyés. = Magyar Nemzet 1941. r*. 11., 13. 
29KERESZTURY Dezső: Németh László: Cseresnyés. = Magyar Csillag, 1941.1. 125-127. 
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nem az író-, hanem a korproblémák miatt. Az volt az érzésem, hogy ma este meghalt, amit a színpad 
oly kínos-keservesen felépítgetett hamis játszókövekbó'l; most az élet szava szúrta fel a szíveket. A 
színpad csak békében és unalomban lehet szórakoztató bábjáték, izzó korokban szószék: itt a mai 
forrongó magyar jövő vitapódiuma lett. Megkönnyebbülve, megvigasztalódva köszöntelek. Kritikákat 
nem olvastam. Egy lapot láttam összesen, amelyik azt mondja 'suta naivságok' vannak benne. Ez a 
kritikai megjegyzés kvalifikált gazság. Igaz: a színészek kitűnó'ek lettek volna, ha a próbán bemutat
kozol nekik, hogy neved nem Schiller Frigyes, hanem dr. Németh László."30 

Tizenkét nappal a darab bemutatója után Egy színrehurcolt szerző naplójából címen Németh 
László a Magyar í/íban,31 újabb nyilatkozatot adott közre, amelyben a színház után most már a 
kritikusokat is összeesküvéssel vádolja. „A Kisebbségben-h&)sza.; a Veres Péter-vadászat; a Kodolányi-
pör sajtóagarai; Móricz Zsigmond megsereztetese s most a Cseresnyés-csíny! Jaj a magyar ifjúságnak, ha 
ennyi fénynél sem lát a hajtók arcába - írja a cikkben - . Ha nem érti meg: mikorra és miért kell az 
úgynevezett népi írók presztízsét tönkretenni... Érdemes lenne a színpad történetét tanulmányozni, 
megtörtént-e ez máshol is. 1. Hogy egy írót, aki mindent visszaadna (dupla eló'leget, szerzó'i pályát is 
azonfelül) akarata ellen színrehurcoljanak. 2. Hogy ezt a színrehurcolt írót ilyen fényesen betanult 
kritikai füttykoncert fogadja. 3. Hogy az egész esetet maga az író egy évvel eló'bb nyilvánosan 
megjósolja (Magyar Élet: Egy műfaj haldoklása), só't egy vígjátékvázlatban meg is írja (mert ezt is 
megtette). 4. Hogy a kritikai presztízsevó' [? ] ünnep mégis kudarcba fúljon, mert a közönség (egy új, 
nem ismert közönség) közbelép s az áldozatot tapsával kiszabadítja . . . Amikor a Tanút meg
indítottam: lezártak, mint a leprást; barátaim is elfutottak tőlem. Amikor a Kisebbségbent megírtam s 
ti a meggyükolt Aranyért és Vörösmartyért sírtatok glicerin-könnyeket, a védelem elhallgatott, de a 
szívek egy része mellém állott. Mit értetek a Cseresnyés-csínnyel? Az ország megvet és kinevet titeket. 
Jobb tanácsot adok pajtáskák. Ne a lelkét, a testét öljétek meg s talán a lelke is elillan. Vagy akkor vesz 
csak igazán győzelmet rajtatok." 

A Cseresnyés történetéhez még hozzátartozik, hogy Németh László a hódmezővásárhelyi refor
mátus egyházzal kötött ajándékozási szerződés értelmében a dráma előadási jogát a Hódmező
vásárhelyi Tanyai Tanulók Otthonának adományozta, 1942 február 7-én kelt levelében pedig hozzá
járult ahhoz, hogy műve a Soli Deo Gloria protestáns ifjúsági egyesület könyvkiadójánál, az Exodusnál, 
Karácsony Sándor tanulmányával megjelenjen. 

Nagys. Szabó Imre úrnak, az Exodus-kiadóvállalat igazgatójának 
Budapest 

Vásárhelyi Pál u. 12. 
örömmel értettem meg, hogy az Exodus Cseresnyésemet Karácsony Sándor bevezetőjével ki akarja 

adni. Minthogy a darabnak csak előadási s nem kiadói jogát engedtem át a Hódmezővásárhelyi Tanyai 
Gyermekek Internátusának: a kiadással az Exodust bízom meg, olyan feltételekkel, amilyeneket ő 
jónak lát. Egyetlen kikötésem, hogy a darabot drámáim gyűjteményes kiadásába fölvehessem.Egyben 
megbízom Szabó Imre urat, hogy a színdarab egyetlen kijavított példányát a Nemzeti Színháztól 
nevemben átvegye. 

őszinte tisztelettel: 
Budapest 1942. febr. 7.-én, Németh László 

30 Táviratának szövegét Móricz Zsigmond a Kelet Népe Szerkesztőségi asztal c. rovatában adta 
közre (1942. I. 15.). Németh László évtizedek múltán, A. drámák elé c. írásában így idézi fel a 
Cseresnyés bemutatóját és fogadtatását: „ha a magyar dráma ügyéért, amely mégiscsak éledőben volt, 
tenni akarok valamit, vontam le a három első bemutató konzekvenciáit, azt csak mint kritikus 
tehetem. Nem így a színházi világ! Az még egy nagy kollektív lazsnakolást rendezett az orrát az ő 
ügyükbe ütő szerző kritikusnak. A sértett igazgató a birtokában levő darabot, a Cseresnyést használta 
fel, hogy azt olyan rosszul mutassa be, ahogy csak lehet. - Nem tudod elképzelni, hogyan — számolt 
be Móricz Zsigmond a látottakról, s a kritika, bár mindenki tudta, hogy mi készül, ártatlan fel
háborodással vett részt az írólincselésben." NÉMETH László: Szerettem az igazságot. Drámák 
1931-1955. 1. köt. Bp. 1971. • 

3 'Németh László:Egy színrehurcolt szerző naplójából, Magyar Ut, 1942. jan. 22., 4. sz. 5-6. 
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Karácsony Sándor bevezetője azt fejtegeti, hogy „nagyon szép és nagyon jó dráma a Cseresnyés, 
mert hibátlan és belülről-kifelé épült a szimbolikája." „Úgyszintén a nyelve is gyönyörű ennek a 
drámának, mert megint magyar drámai nyelv." Nem osztozik az íróval abban a vádban, hogy a 
Nemzeti Színház szándékosan elrontotta volna a darab eló'adását. Inkább elvi alapon szeretné meg
magyarázni, hogy írói szándék és a színház törekvése az adott esetben semmiképp sem találkozhatott. 
Igazságosztó és egyeztető' buzgalmában azonban ingoványos területekre téved és képtelen követ
keztetésekhez jut el. „Ezt a darabot ma még nem adhatták jól a Nemzeti Színházban. Mennél jobb 
színház a Nemzeti, annál kevésbé sikerülhetett benne a Cseresnyés. Nem az ő stílusa. Se nem indo
germán, se nem indogermán-utánzat a Cseresnyés, hanem magyar. A Nemzetiben ma még — igazán 
nem vádképen írom ide - indogermánul játszanak. A Cseresnyést falura kellene kiadni parasztoknak, 
használják fel műkedvelő előadáson és komédiázzanak benne úgy, ahogy, nekik éppen jól esik."32 

Németh László rövid utószavában arról ír, hogy még át szeretné dolgozni a darabot. „Ezt a 
szöveget, amelyet az Exodus most kiad, én sosem tekintettem másnak, mint a Cseresnyés első 
fogalmazványának. Gulyás Pálnak van egy mély megjegyzése 'evolúció-képes' művekről, melyeknek 
egy életben többször neki kell s neki is érdemes szaladni. Úgy érzem: a Cseresnyés is ilyen. Kifejletlen 
Urfaustja (bocsánat a magasról vett hasonlatért) írója egykor tán elkészülő Faustjának." 

Az átdolgozásra nem került sor, a Cseresnyés valamennyi későbbi kiadása is a Nemzeti Színházban 
bemutatott eredeti változat szövegét őrzi. 

32Németh László: Cseresnyés. Színjáték. KARÁCSONY Sándor tanulmányával. Bp. 1942., 9. 
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