
látják, mint amennyinek önmagukat
mondják, ám a férjhez menés vágya azért
nem hagyja nyugton őket. Láthatóan már
nem annyira a gyerekeikkel, mint önma-
gukkal vannak elfoglalva. A lányok közül
- szerepével összhangban - Kristóf Kata
(Luciettaként) inkább az erotikusabb,
érettebb, Németh Judit (Gneseként) pe-
dig a kislányosabb, vadócabb vonásokat
hangsúlyozza. Gasparina megformálója,
Pogány Judit, a belső bizonytalanságot, a
tiltás-korlátozás körében felnőtt és
pártában maradt kisasszony kapcsolati
botladozásait, kiszolgáltatottságát és a
„szeretném, de nem merem" dilemmáját
formálja meg.

A férfiak között is színes a szerepskála.
Az Anzolettót játszó Szalma Tamás az
öntudatos, hirtelen indulatú férfit jeleníti
meg, aki ha nem is járatos a szerelem-
tevésben, azért érzéseit és vágyait ered-
ményesen tudja kinyilvánítani. Bezerédy
Zoltán a szigorú nagybácsit játssza, aki
nemcsak belül, hanem kívül is merev.
Lukáts Andor Lovagja fényes, napbarní-
tottra maszkírozott arcával, állandó mo-
solyával e külsődlegességekkel is jelzi az
alak vendég voltát ebben a hétköznapi,
szürke világban. Távolsága a terecskétől
a máshonnan való idegené és a más társa-
dalmi réteghez tartozóé. Ez az idegenség
némiképp meseszerű jelleget ad a Lovag-
nak, aki tesz is egy csodát ebben a köz-
napi világban: hiszen a vénlányt elveszi,
és mindenkit megvendégel. Lengyel Fe-
renc Zorzettóként a Gnesével rokon
kamaszos, félig gyermeki magatartást
képviseli, a felelőtlen játékosságot.

A kaposvári Terecske nem ünnepi, ha-
nem hétköznapi színház. Az előadás egy
köznapi világ egyszerű embereinek állít
emléket, egy átmenetinek tűnő élet-
helyzet állandó mozzanataira világít rá.
A produkció nem igényel magasztalást:
derűs mosollyal kell néznünk a színpadi
terecskét, és ez talán segítségünkre lesz
abban, hogy saját élettereinket is ezzel a
derűs megértéssel szemlélhessük.

Goldoni: Velencei terecske (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Nádasdy Ádám. Díszlet: Khell
Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra. Rendező: Ascher
Tamás.

Szereplők : Molnár Piroska, Kristóf Kata,
Lázár Kati, Németh Judit, Czakó Klára, Len-
gyel Ferenc, Pogány Judit, Bezerédy Zoltán,
Szalma Tamás, Lukáts Andor, Hunyadkürti
György, Krum Ádám, Kisvárday Gyula, Ve-
réb Judit, Molnár Csaba, Szűcs Ágnes,
Lukács Zoltán, Kiss Andrea, Kósa Béla.

ERDEI JÁNOS

Jobb az eredetinél!

Brecht Galileije Csiszár Imre színpadán

Amikor dániai emigrációjában Brecht
írni kezdi a Galilei életét, még töretlen az
újkor naiv hite: a fejlődés fogalma képes
az összezavarodó értékek között rendet
teremteni. A drámaíró az akkoriban leg-
divatosabb fejlődésfogalmakat (a társa-
dalmit, illetve a tudományost) kapcsolja
össze, és épp e kapcsolat megtagadásával
vádolja főhősét. Ezáltal az istenített fej-
lődés anomáliái magyarázatot nyernek:
most még lehetnek zavarok, hiszen Gali-
lei (is) „megfosztotta a tudományokat a
társadalmi jelentőségük nagy részétől" -
így Brecht. Világos gondolatmenet:
vissza kell adni a tudományoknak az őket
megillető „társadalmi jelentőséget", s az
Isten sem akadályozhatja meg egy „szép
új világ" felépültét. A gondolatmenet
világos, csak éppen velejéig hamis.
Visszahozhatatlan bájjal keveredik benne
az azóta hamvát veszített baloldaliság
vulgarizáló naivitása a scientizmus
bornírt ostobaságával.

Csiszár Imre szerencsére radikálisan
átértelmezi a darabot: a miskolci előadás
egyik csúcspontján, a tizedik, karneváli
jelenetben a hibátlanul játszó Somló Ist-
ván (A vándorénekes) dalát nem a törté-
nelemhamisítások idealizált „népe" hall-
gatja, hanem egy olyan fölhevült és föl is
heccelt „csürhe", amilyen majd jó százöt-
ven évvel később Párizsban, a szeptem-
beri mészárlások alatt játssza el igazi
történelmi szerepét. Egyként visít, őr-
jöng, kavarog és tapsol, amikor az énekes
a ptolemaioszi világképet, s amikor a
kopernikuszit szedi rímekbe. Nem apol-
lói ünnep ez, ahol a „szellem napvilága"
végre a nyomorultakra süt, hanem fékte-
len, dionüszoszi orgia. Féllábú koldusok,
asszonyok és gyerekek tombolnak a szín-
padon. A csürhe szó használata azonban
túlzás, s használói fölött épp ezen a pon-
ton mond ítéletet Csiszár. A tomboló
karnevált hibátlan ívben vezeti át egy
Breughel vásznára kívánkozó haláltánc
képeibe: a fokozatosan elsötétülő szín-
padról egyes sorba rendeződve tántorog-
nak le a végül már fáklyát hordozó sze-
replők. Van, aki a színpadon gőzölgő csa-
tornák rácsai fölé roskad melegedni. Az
intellektuális átveréssel is megalázottak-
és megszomorítottakért mondott torok-

szorító rekviem pillanatai ezek. A hiva-
tását nem teljesítő, „vacakoló" értelmi-
ség feladatainak átruházása itt láthatóan
nem segítség, hanem a megnyomorítás-
nak egy újabb, az előzőeknél is rafinál-
tabb módozata. Ha ugyanis az kerül az
„utcára", aminek nem az utcán van a
helye és fóruma, úgy végső soron, az
ünnep elmúltával csak a szeméthegyek
lesznek magasabbak.

Csiszár tehát - megkockáztatom - lát-
hatóan Brechtnél is jobban érti, hogy
miről szól a Brecht által feldolgozott tör-
ténet. Mielőtt (át)értelmezésének kulcs-
jeleneteit - az azokat megvalósító szí-
nészi teljesítmények tükrében - sorra
venném, szólni kell az előadás egyenet-
lenségeinek okáról: a koncepció drama-
turgiai következményeinek figyelembe
nem vételéről. Csiszárnak nem volt szíve
(vagy bátorsága?) a szükséges húzásokat
végrehajtani, ezáltal nem egyszerűen
fölösleges, de teljesíthetetlen feladatot
ró vezető színészére. Galilei szövegei
ugyanis telis-teli vannak rossz értelem-
ben vett baloldali naivitásokkal, s olyan
moralizálásokkal is, melyek feltehetően a
Niels Bohrral folytatott beszélgetések
nyomán kerültek a dráma szövetébe.
Blaskó azt teszi ezekkel a szövegekkel,
amit tennie lehet. A szószátyár tudós
álmodozásaiként adja elő őket, ám ami
egyszer-kétszer talán hatásosan elmé-
lyíthetné a Galilei jelleméről szóló isme-
reteinket, az sokadszorra csak a tragédia
ívét töri meg. (Ahogyan a jeleneteket
elválasztó dalok is!) S ez a modor ráadá-
sul ragályosnak is bizonyul: néhány - a
későbbiekben név szerint is megneve-
zendő - kivételtől eltekintve, a színészek
túljátsszák szerepeiket. Szavalnak, fölös-
legesen ott is kiemelnek, hangsúlyoznak,
ahol csak a tragédia menetét biztosító
közlemény van. Így azután rendkívül
nehézkesen indul az előadás, ami azon-
ban a szó szoros értelmében elvergődik
addig a pontig, amelynek eléréséért szín-
házat kell csinálni - s aminek elérése
(sajnos ritka) ünnep.

Az első három képben Blaskó egyedül
a Sagredót, Galilei barátját játszó Bre-
gyán Pétertől kap segítséget. A jelenet
azonban így is sikerületlen! Addigra
ugyanis Blaskónak meg kell küzdenie a
lehetetlennel: négy nyomtatott oldalnyi
szöveget kell fölmondania egy gyerek-
szereplőt oktatandó. A gyerekek szépek,
aranyosak, kedvesek, de nem színészek!
S ráadásul Csiszár elköveti azt a hibát is,
hogy a szöveget a gyereknek mondatja
(nem egy tudós túlhevült monológját



halljuk), s Blaskó csak vergődhet e népta-
nítói szöveggel. Miként a második kép-
ben is. Amikor azután Bregyán rendkívül
aprólékosan kidolgozott (visszafogottsá-
gával is rémületet, sőt valódi halálfélelmet
a tudós kíváncsiságával mesterien
elegyítő) alakításával szembekerül, sajnos
nem tud váltani. Bregyánhoz képest
alakítása külsődlegesnek, kidolgozatlan-
nak látszik, amit csak fokoz a jelenet
rendkívül teátrális, már-már operába illő
beállítása. Tulajdonképpen kezdődhetett
volna ezzel a jelenettel az előadás,
amiként valójában csak az ezt követő
negyedik képpel veszi kezdetét a valódi
színház.

Hibátlan instrukció, tökéletes meg-
valósítás: a gyerek Cosimo de Medici
kíséretében a Galilei dolgozószobájába
érkező udvari matematikus és filozófus
(M. Szilágyi Lajos és Varga Tamás) úgy
felpörgeti az előadást, hogy az megállít-
hatatlan lendülettel zúdul Galilei cellájáig,
az utolsó előtti, tizenharmadik képig. Ez
az igazi dráma! Képes-e egy tökéletesen
kiépült és tökéletesen funkcionáló hatalmi
gépezet integrálni a születő igazságot;
képes-e az igazság birtokosa helyet
biztosítani magának, s ezáltal igazítani a
gépezeten?! A hatalom racionalizálódása
avagy irracionalitásba fordulta - erről
döntenek az események.

Galileivel Csiszár Imre rendezése egy
igazi, tragikus vétket követtet el: a tudós
egyedül a gyermekuralkodó előtt hajbókol,
egyedül az ő kegyeit akarja meg-nyerni.
Nem az ostoba - az előadás egésze által is
megtagadott - filiszter-etika nevében
minősíthető ez hibának, súlyosabb annál.
Egy olyan világban ugyanis, melyben a
legkiválóbb elmék is arra kárhoztatnak,
hogy munkafeltételei-kért csúszniuk-
mászniuk kell, ott egy Galilei formátumú
gondolkodónak tudnia illenék, hogy kik
hozzák valójában a sorsát illető
döntéseket. Nem a hatalom gyermekded
bábfigurája! Csiszár Galileije pedig
tudomást sem vesz a két udvari tudósról,
akik ugyan veszélyezte-tett privilégiumaik
tudatában, Galileitől elfordított arccal
állnak, de annak helyzete eleinte
korántsem reménytelen!

A színészi eszközeinek fölényes birto-
kában építkező Varga Tamás (A filozófus)
szemében ugyanis egyszerre felcsillan a
tűz, s különállását ugyan őrizve, de
Galileihez fordul: „Mielőtt az ön híres
távcsövéhez folyamodnánk, a vita örö-
mébe szeretnénk belekóstolni. Témája ez:
léteznek-e egyáltalán ilyen planéták?"
Nevetséges pillanat - mondhat-

nánk huszadik századi gőgünkkel, ám a
színész gondoskodik arról, hogy a nevet-
ségesség helyett a teljesedő tragédia
árnyait érzékeljük. Hallatlanul finom és
aprólékosan kicsiszolt alakításának rez-
düléseivel félreérthetetlenül sikerül ér-
zékeltetnie, hogy itt Galilei egy olyan
emberrel válthatna szót, aki ugyan - ter-
mészetszerűen - nem szereti jobban önnön
pozíciójánál a hivatását, de az utóbbiért
kockáztatni is hajlandó az előbbit.
Rezignációja mögül fölvillan a született
játékos, aki nem önhitt, de tudatában van
saját nem mindennapi képességeinek.
Galilei azonban nem veszi őt komolyan,
szavai továbbra is a gyermek-nek szólnak,
s ez olyan hiba, hogy a filozófus a könnyű
győzelmet megvető mosollyal az ajkán
vonulhat vissza. Galileit majd egy
keserves élet tanítja meg arra, aminek ez a
csiszolt elme láthatóan rég a birtokában
van: „élet és mű" - még a huszadik
században is hamisan szem-beállított
kettőssége - nem ellentét, hanem olyan
feladat, melynek megoldására adatott élet
a halandóknak.

Varga virtuóz és fölényes alakításának
szenzációs kiegészítője M. Szilágyi Lajos
matematikusa. A kizárólag vasszorgalma
által mindent elért ember megingatha-
tatlan fölényével - és már-már komikus
lendületével - rohan előre és vissza, hogy
egy-egy szóra a szentenciák villámtem-
pójú fölhadarásával reagáljon. M. Szilá-
gyinak sikerül az a szinte lehetetlen bra-
vúr, hogy az általa elemeire szedett
karakter egyetlen pillanatra se váljék
nevetségessé. Az elemek között ugyanis

Blaskó Péter (Galilei) és Veréb Gyula (a gyermek Andrea Sarti)
a Galilei élete című darabban (miskolci Nemzeti Színház)

állandóan jelen van a hatalom, ami nem
komikussá, hanem félelmetessé fokozza a
megjelenített alakot. Kettejüknek, s a
következő jelenetben az agg bíborost
játszó Csapó Jánosnak, valamint Bellar-
min bíboros szerepében Dóczy Péternek
sikerül az, amit honunkban a korszerű
színjátszás egyik kritériumának tartunk:
nemcsak a megjelenített alakok, de azok
múltja is jelen van a színpadon.

Galileit szerzetesek s bíborosok között
látjuk a következő jelenetben a Collegium
Romanum döntésére várakozva. S ez az a
jelenet, amellyel Csiszárnak sikerül
hitelesítenie felfogásának helyességét. A
csoportokban röhincsélő és nevető
egyháziak közül előlép a kövér prelátus
nyúlfarknyi szerepében remek-lő Sallós
Gábor, s megnyitja az irónia és a gúny
támadását Galilei ellen, aki a rajta
nevetőknek háttal, a színpad bal oldalán
ül. Csapó János ájulásig fokozódó emlé-
kezetes dühkitörése után pedig elszabadul
a pokol: a hibátlan tempójú és szen-
zációsan felpörgetett jelenet végén a
gúnyolódók már körtáncot lejtve óvják
egymást attól, hogy lerepüljenek a föld-
ről, mely állítólag forog. Galilein kívül
mindenkinek itt kell megértenie, hogy
ebben a világban és ezen a világon még
az igazság sem győzedelmeskedhetik, ha
igazával ezekkel az emberekkel és pozí-
cióikkal nem kiegyezni akar, hanem létü-
ket fenyegeti. Galilei meggörnyedve ül,
de ülése akár a szikláé - s ez a tartás több
annál, mint ami embertől egyáltalán el-
várható. Ám csoda történik: érzéki való-
sággá válik annak a kornak a fensége,



amelyik ilyen helyzetben is képes volt
„igen"-t mondani arra a tanra, amelyen a
kor hatalmasai boldogan röhögtek. Az
ítéletet kihirdető Christopher Clavius
egyetlen mondatnyi szerepének Gyar-
mathy Ferenc erőt és súlyt ad, s ez nem
kis dolog.

Egy jelenetnyi átvezetés után Bellar-
min bíboros bálján látjuk viszont Gali-
leit, akit győzelme nem óvatossá, hanem
elvakulttá tesz. A színpad első harma-
dát leválasztó oszlopok mögött Somoss
Zsuzsa koreográfiájára mozgatott hatal-
mas tömeg hullámzik. Mulat és táncol:
csillog és ragyog. A szemkápráztató
pompa a késő reneszánsz fényeit itt
egészen a rokokóig szikrázza. Ebből a
tömegből válik ki a Barberinit játszó
Matus György és a Bellarmint alakító
Dóczy Péter. Maszkjaik mögül csipke-
lődő, Galilei biblikus műveltségét firtató
megjegyzéseket tesznek, miközben -
újabb rendezői remeklés - lábuk tovább

lépked a zene ütemére. Egyre gyorsuló és
egyre virtuózabb szóváltásuk közben a
bál fokozatosan lelassul, egyre hango-
sabb az élceket fogadó elismerés zaja. S
ekkor, az aprólékosan, ám mégis szinte
észrevétlenül előkészített csúcsponton
Bellarmin bíboros leengedi álarcát, s
néhány lépést előrelépve mondja a szö-
vegét az ekkorra átlényegülő Dóczy
Péter: „Gondolja meg csak egy pilla-
natra, mennyit fáradoztak és töprengtek
az egyházatyák és követőik, hogy egy
ilyen világba - mert hát nem förtelmes-e
vajon? - valamiféle értelmet lopjanak.
Gondoljon csak azokra, akik campagnai
birtokaikon megkorbácsolják félmezte-
lenre vetkőztetett parasztjaikat, és gon-
doljon ezekre az ostoba szegényekre,
akik ezért uruknak még a lábát is meg-
csókolják."

Enyhe, fokozódó izgalom itatja át Dó-
czy hangját, s még arcszíne is az ajkát
ékítő rúzshoz pirosodik. Ezekkel a rend-

kívül finoman adagolt eszközökkel válik
érzékletessé, hogy ez a bíboros nemcsak
kora legkiválóbb elméinek egyike, de
olyan ember, akit éles és finom elméje a
kétellyel is megajándékoztatott. Am
ahhoz is kellően finom és főként rend-
szerezett ez az elme, hogy a kételyen túl
ne egy scientista paradicsom hazug és
üres mámorát, hanem az Ivan Karama-
zovok tébolyító világát pillantsa meg. Ez
a pillantás rettentette őt vissza a bálok, az
intrikák és a kurtizánok önfeledt vilá-
gába. Ízig-vérig korszerű figura, aki már
nemcsak szórakozik, de tudja azt is, hogy
milyen iszonyatot feledni veti magát a
nagyvilági életbe. Nem egyszerűen stá-
tusában, de egzisztenciájában fenyegeti
őt Galilei gondtalansága.

Egyetlen jelenetnek van még esélye,
hogy ezt a magasságot elérje vagy akár
felül is múlja: a tizenkettediknek. Itt a
bíboros inkvizítor (Körtvélyessy Zsolt)
igyekszik meggyőzni a pápát Galilei ta-
nainak a veszélyességéről. Ám hiába a
vakító pompa, hiába az egyre erősödő
ima latinjának fensége, és hiába a ponto-
san adagolt zene édessége is, az általam
látott előadáson rendkívül indiszponált
Körtvélyessy olyan monoton
színtelenséggel mondja a szövegét, hogy
azon semmi, ez a káprázatos körítés sem
segíthet.

Lényegileg ezek azok a jelenetek és
alakítások, amelyek az előadás egészé-
nek súlyát viselik. Es Blaskó Péter.

A Blaskó formálta Galileinek három
korszaka különíthető el a színész játéka
alapján (ne feledjük, hogy maga a darab
több mint huszonöt évet ível át!). Az első
három-négy jelenetben egy a felfedezé-
sétől megittasodott férfiút láthatunk, aki
azonban szűkös helyzetében megsejteni
kényszerül azt a keserves leckét is, hogy
az igazság felismerése és tudása még az
éhhalál elkerüléséhez is kevés. Gondos-
kodnia kellene az igazságnak kora létező
konszenzusa számára való közvetítésé-
ről is. Ez átsegíti a napi élet ostoba
korlátozottságait erkölcsi korlátokként
fel-fogó környezetével való kínlódásain.
Ha-bókos különc, azonban ő hoz pénzt a
házhoz, s az urak is vele állnak szóba.
Hogy Blaskó alakításának ez a rétege
kevésbé kidolgozott, azt egyszerű lenne
akár a magánélet jeleneteiben társául
adott színészek játékának fogyatékossá-
gaival, akár a rendezés hiányosságaival
magyarázni. Persze ezekről is szó van, de
nem ez a döntő. Mert Csiszár ugyan való-
ban elfelejti megrövidíteni Galilei szöve-
geit, s ettől vezető színésze olykor szavalni,
már-már bájologni kényszerül; persze,

Blaskó Péter (Galilei), Dóczy Péter (Bellarmin bíboros) és Matus György (VIII. Orbán pápa)
Brecht darabjában (Jármay György felvételei)



gyerekekkel akarja helyzetbe hozni Blas-
kót, akik egyszerűen nem lehetnek part-
nerei. Ugyanakkor remek instrukciókat ad
a Galilei lányát alakító Molnár Zsuzsának,
aki azt nagy fegyelemmel, de igen kevés
invencióval valósítja meg: az
intellektuálisan lekezelt, vérig sértett
gyermeklány épp elrohanni készül, ám
apja nyakába omlik, amikor megtudja, az
„udvarba" mennek. De mindezeknél fi-
gyelmeztetőbb kell legyen, hogy a rendkí-
vül egyenletes és fegyelmezett Tímár Éva
csak azon az áron tudja hozni szerepét
(Sartri asszonyt, Galilei házvezetőnőjét),
hogy meglehetősen távol tartja magát a
jelenetektől. Roppant finom érzékétől
vezetve egy kívülálló fölényével figyeli a
történteket, hogy egy-egy ritkán adódó
alkalmas pillanatban némi életet lehel-jen a
nehézkesen haladó jelenetekbe.

Nagyon úgy tűnik, hogy forrongó s rá-
adásul az embereket iszonyatosan túl is
terhelő korunkban a magánélet megszűnik
olyan autonóm életszféraként funkcionálni,
melynek történései színpadi jelenetté
feszíthetők. Nagyon úgy tűnik, hogyha a
rendező mégis erre kényszerül,
szükségképpen hamis hangokat is kell
fognia és fogatnia színészeivel: az az élet
ugyanis, melyet tapasztalnunk adatott,
egyszerűen kevés anyagot szolgáltat egy
sokszínű, és érzelmektől, nem pedig indu-
latoktól gazdag világ megjelenítéséhez.

Második korszakában Blaskó Galileije
már lenyűgöző színészi teljesítmény. Egy a
kor játékszabályaihoz alkalmazkodni
kényszerült és alkalmazkodni is akaró
intellektuel, akit kora végső soron az
udvari bolond szerepébe kényszerített.
Azonban ami a többiek számára szóra-
koztató, az Galileinek megalázó. Hol egy
csipetnyi túlméretezett önbizalommal, hol
pedig egy picikét illetlen merevséggel
varázsolja vergődéssé Blaskó Galilei
életútját. Végül ennek az egyre keseredő,
egyre fáradtabb, tragikus bohócnak a szá-
jából sokkal inkább az őt szerető Andreast
félrevezetni akaró kegyes hazugság,
semmint igaz a mondat, miszerint: „Né-
hány esztendeig erőm a hataloméval vete-
kedett." Ez azonban Blaskó Galileijének a
harmadik korszakában hangzik el.

A kettő közötti átmenet ennek az elő-
adásnak a legszebb jelenete. Lánya imád-
kozik, hogy atyja vonja vissza tanait,
tanítványai reménykednek, hogy nem ezt
teszi. A harangok megszólalnak, a lány
boldog felszabadultsággal ugrik talpra.
(Molnár Zsuzsa szép és igaz pillanatai
ezek, amiként innentől alakításának egésze
is az.) Tanítványai kétségbeesetten

zokognak, amikor Galilei besettenkedik
háza ajtaján. Nem veszik észre. Csiszár
instrukciója szerint Andrea, a tanítványa
nem neki üvölti a fájdalom mondatát:
„Szerencsétlen ország, melynek nincsenek
hősei." Galilei mégis neki válaszol: „Nem.
Szerencsétlen az az ország, mely-nek
hősökre van szüksége." Mindkét mondat
igaz, ám Blaskó Galileijénak nem ez a
tragédiája, s nem is a visszavonás szégye-
ne. Ez az itt egyszeriben megöregedő
ember már túl van a szégyenen: a fájdalom
roppantotta össze, melyet okozni vagy el-
szenvedni kényszerült.

S itt kell szólni a Szirtes Gábor formálta
Andrea Sartiról. A színész jelenetről jele-
netre nő fel Blaskó mellé. Pompás alakítás:
a megöregedett, az inkvizíció háziőrizeté-
ben a szeme világa árán életművét befe-
jező mestert már egy olyan fiatalember
látogatja meg, akinek alakjában Szirtesnek
sikerül összegyúrnia mindazokat a jegye-
ket, melyekre emlékezve egy azóta ciniz-
musba és öncsalásba fáradt generáció
„nagy"-nak álmodhatja s hazudhatja ön-
magát. Alakítása a szó legnemesebb értel-
mében tükör, melyet a színház tár a kor
elé. Színikultúrájából még arra is futja,
hogy szinte egymaga mentse meg az utol-
só, az eredetiben gyaníthatóan katartikus,
de itt a gyerekek dilettantizmusától alig-
alig elviselhető jelenetet, s ezzel kicsit
magát az előadást is.

Az előadásnak ugyanis valójában az itt
tizenharmadik, utolsó előtti jelenettel van
vége. Andrea elköszön mesterétől, akinek
lábához omolna, amikor megtudja, hogy
az mégis megírta élete főművét, amelyet
épp ő hivatott külföldre csempészni.
Blaskó elhárítja a gesztust, sőt még kezét
sem adja Sartinak, hogy az megszoríthassa,
mert ő, Galilei „nem tudós", „mivel el-
árulta hivatását", s „olyan embert, aki ezt
teszi, nem szabad megtűrni a tudósok
soraiban". Ám Blaskó játékának erejétől
ez a mondat legalább annyira a bölcs
rezignáció szülte irónia terméke, mint
amennyire esetleg igaz. Talán valóban
ezért nem nyújtja kezét, de a kézfogás
elmaradásával Sarti lesz szegényebb. A
talán utolsó bölcs érintésétől fosztatik
meg. Ezekben a percekben Blaskó Péter
olyan - csak a Kolonoszba tartó Oidi-
puszhoz hasonlítható - lénynek kölcsönzi a
testét, akinek egyetlen vétke a tudása s az,
hogy ezáltal kivált embertársai közül.
Végül őket is megismerni és ezáltal
megérteni kényszerül, de már

„későn", az inkvizíció foglyaként válik
azzá a bölccsé, aki rezignációja falai
mögött úgy nevet, hogy nevetése zokogás.
Bölcsességgé érett értelme egység-nek
látja azt, ami számunkra vagy öröm, vagy
bánat forrása: a világot. Siratja nevetséges
voltát, és nevetnie kell ostoba szá-
nandóságán: egy új, és szó szerint, antro-
pológiai értelemben is új emóció megjele-
nítéséhez talál eszközöket a Galileit játszó
színész. Hisztéria nélkül, bölcs rezignáció-
ját őrizve sikerül eggyé gyúrnia azt, ami
egyszerre nevetés és zokogás. Érti és
szánja azokat a lényeket, akik eltérő uta-
kon és eltérő elveket vallva indulnak el
azon tapasztalataik felé, melyeknek ő a
teljességét birtokolja. Amikor egyedül
maradva eszegetni kezd a színpadon, Blas-
kó színpadi jelenetében nyoma sincs olyas-
fajta örömnek vagy életigenlésnek, melyet a
kortárs kritikusok nyilván nem ok nélkül
véltek felfedezni Bessenyei Ferenc játéká-
ban. Itt, a miskolci Nemzeti Színház szín-
padán a száraz tényeket dadogó agg Höl-
derlin tapasztalatai válnak kézzelfogható
valósággá: a mű elkészült, az ajtóban az
inkvizíció embere áll, egy élet - immáron
kommunikálhatatlan tanulságaival s ta-
pasztalataival - a végéhez közelít. A liba-
sült jó. Blaskó eszeget. Hogy csak kevés
zsebkendő kerül elő a nézőtéren, annak
megítélésem szerint egyedül az az oka,
hogy Csiszár túlságosan is hamar függönyt
parancsol. (Hiába, még el akarja játszatni a
dráma vége és lezárulta utána fölöslegessé
lett befejező jelenetet.)

E nagyon-nagyon hevenyészett, épp csak
az előadás egy-két lényegesebb pont-ját
felidéző leírás végén még egy-két igaz-
talanul rövid mondatra kell sort keríteni.
Vayer Tamás az utóbbi évek egyik leg-
szebb s ráadásul tökéletesen funkcionális
díszletét varázsolta a miskolci Nemzeti
Színház színpadára. Szakács Györgyi jel-
mezei pedig nem egyszerűen szépek és stí-
lusosak, de káprázatos pompájuk mellett
az előadás gondolati ívéhez is illeszked-
nek. Csak egyetlen példa: Galilei kopottas
barna köntösben kezd, mely sorsának
emelkedésével párhuzamosan nemesedik
anyagában, hogy a báli jelenetben egy
gyönyörű virágmintás lilában pompázhas-
son viselője. Ez a lila tér vissza az utolsó
előtti jelenetben, de immáron virágok nél-
kül, bölcshöz illő nemességgel. Vayer dísz-
letei pedig úgy légiesek és nemesek, hogy
tágasságuk mégis Cellini s Michelangelo
pompája. Nem olyan, nem azt idézi: az.


