
got követnek el, meghal - csak úgy vélet-
lenül - három gyerek is; a végén agyon-
vernek két férfit, egyet pedig tévedésből
megfojtanak. A dolog mégsem krimi, ha-
nem meglehetősen unalmassá váló sze-
relmi szenvelgéssorozat. Szerepel itt Stif-
ter Adalbert - vajh miért? -, aki mint
idegen az itteni embereket és helyzeteket
kommentálja, meglehetős közhelyek-kel.
Van itt szörnyű-groteszkség is: egy hulla
sokáig ázik az esőn, míg valaki be-hozza,
és a dráma terében járkál vele; továbbá
karok nélküli nyomorék gyerek-lány, akit
teherbe ejt az egyik alak, s el-lopja
feleségének ékszereit, hogy a nyomorék
lányka elutazhasson. Felbukkan egy zsidó
kereskedő és kocsmáros, aki kölcsönt ad a
földbirtokosnak, akit persze gyűlöl, és az
övé lesz minden vagyona. Aztán van
narrátorféle, akinek felvonásokat nyitó
szövegei fölöttébb talányosak.

Az még elfogadható lenne, hogy a
szerző nem hisz abban, miszerint logikus,
oksági összefüggésekben haladó tör-
ténetekkel és az eddig szokásos lélekrajz-
zal lehet lényeges dolgokat mondani a
mai emberről és a mai embernek. De a
blődli felé közelítő humorral, a szörnyű-
de-mégsem-komoly groteszkséggel, mo-
tiválatlan esetekkel, a gyermekek „csak
úgy" bekövetkező öngyilkosságával, nya-
valygó figurákkal stb. lehet?

A kínkastély sokkal jobb írás, noha egy
bizonyos részében ugyancsak megjelenik
a blődlihez közel álló, szörnyű-de-mégse
lényeges humor és groteszkség. A munka
Spiró György Ikszek című regényének
inspirációjából született. Fő-alakja
Boguslawski, a színész és rendező. Az
Ikszek nevű titkos társaság halállal
fenyegeti, ha játszik, mert ezzel csak
lázadásra buzdítana; a cári titkosrendőr-
ség halállal fenyegeti, ha nem játszik,
méghozzá forradalomra buzdító dara-bot,
amelynek előadását viszont csak az
ikszek láthatják. Az alaphelyzet kitűnő, s
Boguslawskiban benső válság is kialakul.
Több okból az előadást választja; talán
jobban fél a cári titkosrendőrségtől, mint
az ikszektől, talán művészi elhivatottság-
ból vállalja az előadást; talán azért, mert a
színésznek mindig játszania kell. Az
Ikszek egyik tagjának a darabját adják elő
az ikszeknek, köztük van a szerző is, a
cári rendőrség felügyelete alatt. Ez ismét
kiváló drámai helyzet lenne, noha a drá-
mán belüli dráma meglehetősen kusza és
zavaros. A végén ágyúlövést hallani. Az
ikszek és Boguslawski azt hiszi, a forra-
dalom kezdődött el. Pedig csak a cár
érkezését jelző díszlövések szóltak. Az

ikszeket, akik eddig különböző magas
pozíciókban voltak, a cári rendőrség le-
váltja.

A kitűnő alaphelyzet valami fenyege-
tettségteli, furcsa blődlibe csap át anélkül,
hogy a komoly, a lényeges probléma-kör -
a művész a két hatalmi erő között -
elmélyülne. A drámabeli hangsúly a drá-
mán belüli színjáték blődlihumorának és
a gyerekes tojáshajigálásoknak a hangu-
latiságára kerül. Ebben kétségkívül meg-
jelenik valami fontosabb életünk fenye-
getettségének és egyben blődlieseteinek a
hangulatiságból, de sajnos csak a han-
gulatiságából; nem úgy, mint a Lepkék a
kalapon című írásban, ahol még ezt sem
érezni. Az író behoz még, két besúgót,
akik Boguslawskit lesik. k a helyzet
valóságosságához hozzátartoznak, a drá-
mához nem.

Úgy gondoljuk, egyrészt a művészi éle-
tünkben még mindig meglévő elméletei-
lenességből következik, hogy a kitűnő
témákból nem formáltak önmaguknak
megfelelő drámákat. Persze nemcsak az
elméletellenességnek a szimptómája az a
vélemény, miszerint, ha a téma jó és szel-
lemi értelemben izgalmas, a figurák hite-
lesek vagy akár csak érdekesek aktuális
szövegeik miatt, akkor a többi már ke-
vésbé fontos. Még a dráma világszerűsé-
gének a törvényszerűségei sem lényege-
sek, hiszen ilyenek amúgy sincsenek;
mindegyik író maga teremti meg a saját
műveit. Egy dráma csak mint irodalmi
mű értelmezhető - így is csak viszonyla-
gosan - önmaga megjelenésformáinak az
alapján. A dráma nemcsak irodalom,
dráma is. A maga fogalmának megfelelő
drámává megformálni a témát a Nevek-
kel és a hozzájuk rendelt Dialógusokkal,
valamint az ebben rejlő törvényszerűsé-
gekkel lehetséges, amelyek megkerülhe-
tetlen, elhanyagolhatatlan törvényszerű-
ségei a műnemnek; legalábbis addig, amíg
a dráma csak Nevekből és Dialógusokból
áll. Minden egyes dráma a műnem fogal-
ma és törvényszerűségei által létrehoz-
ható világszerűségben létezik. Ha ezeket
mellőzik, a dráma nem lesz jó, mert
témáját nem bontja ki megfelelően, és
ezért nem is funkcionálhat megfelelően.
Egy szék sem jó - bármily nemes anyag-
ból készült légyen -, ha nem lehet rajta
ülni; a legfinomabb bőrből készült saru
sem, ha talpának fele lyuk.

FÖLDES ANNA

Perújrafelvétel

Németh László Galileijéről

Megszületése - egy darab történelem

Három és fél évtized - egy emberöltő -
elegendő ahhoz, hogy dokumentálatlan
vagy félig dokumentált tényekből legenda
szülessen, vagy még az sem. Kivételes
szerencséje a magyar színháztörténet-nek,
hogy Németh László Galileijének (egyik)
koronatanúja, Benedek András, Németh
László visszaemlékezéseit, vallomásait
kiegészítve 1980-ban leírta és közzétette
a magyar dráma sorsára oly jellemző
történetet és a fellelhető doku-
mentumokat. (B. A.: Mégis mozog. A
Galilei története.)

A Galilei kálváriája 1952-ben, Németh
László József Attila-díjával, Révai József
biztató levelével kezdődött. Hét éve elő-
ször tették fel Németh Lászlónak a kér-
dést: nem volna-e kedve új darabot írni a
Nemzeti Színház számára? Az április 10-i
dramaturgülésen Benedek András kapta a
megbízást, hogy a Nemzeti Színház
nevében biztassa, sürgesse az írót eredeti
dráma írására. Németh László, aki mun-
kára való hívásra sohasem mondott nemet,
állítólag a pillanat sugallatára vetette csak
be hirtelen jött ötletét, hogy talán
felfedezőkről kellene írni. s felajánlotta
drámahősnek, például - Galileit.

„Tárgyával nem írói, hanem tanári pá-
lyám ajándékozott meg" - vallotta Né-
meth az ősbemutató előtt, utalván arra,
hogy vásárhelyi tanár korában évről évre
vele kezdte a klasszikus fizika történeté-
nek oktatását. „Hőseim közt tán egy sem
volt, aki ennyire messze állt tőlem. Zö-
mök, izmos olasz, aki mint tanár szíve-
sebben fúrt, fabrikált, mint tanított, is-
merte Velence ács-, hajós-, lencsecsiszoló
műhelyeit, asztalánál állandó volt a vidám
társaság, melynek hosszú részleteket
citált a reneszánsz csintalan eposzaiból.
Az embereket nem vette túl komolyan, de
iróniája csupa jóakarat, öreg-kora is
megőrzi a derült erő báját s a varázsába
került asszonyok szeretetét. Egy-szóval,
épp az ellentétem" - szögezi le Németh
László. De természetesen, meg-felelő
empátiával keresi a hősével való
azonosulás útját is: „Hogy érem el ennél
az aggastyánnál, hogy minden életbeli
vonását megőrizve, amíg a bőréből kifelé
beszélek, azt érezhessem, amit Katona
úgy fejezett ki (s bizonyára minden



Bánk-színész is), hogy ő Bánk, ő Zách
Felicián - én vagyok Galilei."

Galilei neve színházon belül és az ille-
tékesek számára is jól csengett: akkoriban
nagyon is kelendő antiklerikális darabot
ígért.

Benedek András utólag azt feltételezi,
hogy akárcsak az ötlet, a dráma is
könnyen született. Többszöri, kényszerű
halogatás után végül néhány hét alatt író-
dott. 1953 februárjában, mire Németh
László beköltözik a visegrádi alkotó-
házba, voltaképpen már túl is van az
alkotás fázisán, marad a legépelés, a
végső ámen kimondása. A Sztálin halála
körüli napokban Németh László úgy lát-
szik elégedetlen az elkészült százoldalas
változattal. További simítgatásokról és -
váratlanul - egy verses változat tervéről is
szót ejt. Illés Endre egy baráti vacsora
emlékét idézve már Németh László két
Galilei-tervét említi. Egy huszonkét esz-
tendő történetét felölelő, nagyszabású
verses trilógia második részének közép-
pontjába kerülne a visszavont eskü, s a
harmadik jelenítené meg a feloldást: a
félig vak Galilei igazolását és utolsó, leg-
termékenyebb korszakát. A dráma kama-
raváltozata ezzel szemben kimetszené az
események rendjéből a cselekmény mag-
ját, szívét, abba vonná össze a Galilei-per
előzményeit és következményeit is. (Élet
és Irodalom, 1976. IV. 12.)

Gellért Endre, a darab majdani rende-
zője, Major Tamás igazgató és Magyar
Bálint munkamegbeszélésein időközben
csak apróbb, a dráma lényegét egyáltalá-
ban, szerkezetét alig érintő változtatá-
sokról vitáznak. Az elkészült darab annak
rendje-módja szerint került be aNemzeti
1953-54-es évadjának műsortervébe. De
az aggályok - köztük a szerzőé - továbbra
is kísérik a kézirat sorsát. Németh László
aggódik, hogy műve „sok mindenféle
szélnek nyújt vitorlát". Barátai, elsősor-
ban Sárközi Márta, viszont gyanakvással
fogadják, hogy Németh László „antikle-
rikális darabjával" éppen most akar bele-
rúgni az üldözött, földön heverő egy-
házba. Az író ellenfeleit és a hivatalos
köröket a barátok dühe sem nyugtatja
meg. Király István a Csillag szerkesztője-
ként elkéri a drámát közlésre, kiválónak
tartja, majd visszaadja. Nyíltan meg is
fogalmazódik a gyanú, hogy a történelmi
dráma mögött személyes vallomás, para-
bola keresendő, hogy Galilei - maga
Németh László, az inkvizíció pedig - az
államvédelmi hatóság. Major Tamás -
Németh László személyével, szándékával
szemben bizalmatlanul - attól is tart,

hogy a darab nem helytállásra, hanem
megalkuvásra tanít.

Az író nagyon is odafigyel az ellen-
vetésekre. Voltaképpen Major megnyug-
tatására kerül a darabba - nagyobb súly-
lyal - a Torricelli-motívum, és Galilei
végül eljut oda, hogy „megmentett kopo-
nyája nem egyetlen tárháza az emberisé-
get előbbre vivő tudománynak, viszont a
hamis eskü, a tanítás megtagadása erköl-
csi értelemben mégis hiba volt". Ez a vál-
toztatás tulajdonképpen megfelel Németh
László eredeti koncepciójának. De ezzel
sem sikerül pontot tenni a viták végére.
Illés Endre idézett cikkében Németh
László hozzá írott levelét is idézi: „Há-
romszor ígérték meg, hogy nem kérnek
többet, s mindig új kívánságokkal álltak
elő... s e csavarásnak még mindig nem
látszik a vége; csak egy volt bizonyos,
hogy az előadás olyan torzítást hoz, amit
mindenáron meg kell akadályoznom."

Az 1954. februárra - később áprilisra -
tervezett bemutató elmarad. Helyette to-
vábbra is végtelen viták, megalázó alku

dozások. Németh László - akinek idő-
közben egészségét is felőrli a folytonos
zaklatás - legszívesebben visszakérné a
kéziratot. Csakhogy a szerző és a színház
vitája most már országos ügy. Major kul-
túrpolitikusként, Darvas Józseffel együtt,
osztja az illetékesek aggályait, viszont
színigazgatóként félti a bemutató esé-
lyét, lehetőségét. Illyés Gyula és Illés
Endre ezzel szemben az írót féltik. Aki
most már nem hajlandó továbbmenni a
kompromisszumok útján. Nem hajlandó
erőszakot elkövetni saját művészi lelkiis-
meretén azzal, hogy az életet angyalok és
ördögök harcára egyszerűsítse, felfedező
drámáját pedig - a cenzori elvárások szel-
lemében - szimpla antiklerikális darabbá
torzítja. Benedek András maga is őrlő-
dik: szeretné, sürgetné a bemutatót, de
nem bármi áron. Vitázik és védekezik:
egyetlen sor változtatást sem kér, amit
Németh László nem érez magáénak. De
pontosan látja, hogy a bemutató meghiú-
sításáért az utókor előtt a jelen felelős.
Közben a dráma körüli csatározás, a be-
teg Németh Lászlóra gyakorolt hatalmi

Németh László: Galilei (Várszínház). Galilei: Bessenyei Ferenc



presszió kezd félelmetesen hasonlítani a
Galilei-ügyre. Ugyanakkor az analógia
meg is fordítható: Radnóti Sándor kéz-
iratban levő tanulmányában (Magyar
Esszé. Egy anekdota magyarázata) joggal
említi a Galilei-pört az ötvenes évek
egyik jellemző szimbólumának.

Az író számára az egyetlen kiút a folya-
matos munka. Szerencsére „a kétéves
Galilei-kaland" nem veszi el kedvét, ener-
giáit attól, hogy a felhalmozott feszült-
séget más drámákban vezesse le. Rövide-
sen a politikai atmoszféra változása lehe-
tövé teszi, hogy a Nemzeti újra kitűzze a
Galilei bemutatóját: „Véget ért a hosszú
vajúdás, mely a dráma befejezése és nap-
világra jövetele között telt el" - nyugtázza
Németh László a fordulatot. (Művelt Nép,
1953. december 5.) De a bemutató
Németh László szabta feltétele most már
az, hogy „tekintsék őt halott szerző-nek".
Akinek darabját csak akkor lehet
színpadra állítani, ha a szöveg előzőleg
már nyomtatásban megjelent.

Halott szerzők, klasszikusok - ráér-nek.
A magyar színháztörténet tragikus
késéseinek árnyékában mit számít három
esztendő... Németh László meggyötört
szervezetét, idegeit azonban túl soká
őrölte a huzavona. Végre, 1955 januárjá-
ban a Csillag leközölte a drámát, és Gel-
lért Endre is hozzáfoghatott a színpadi
előkészületekhez. Irodalmi életünkre az-
óta sem jellemző gyorsasággal az olvasó-
próba hónapjában jelent meg a drámáról

az első nagy nyomatékú méltatás. Veres
Péter a Csillag következő számában
sietve kiáll Németh László magasrendűen
intellektuális és szívszorítóan drámai
műve mellett, valószínűleg azért, hogy
előre megvédje a kimondott és
kimondatlan vádakkal szemben. Első-
sorban azzal védi, hogy neki a Galileit
olvasva eszébe sem jutott a közhely, hogy
Németh László minden darabjában
önmagát mintázza: „Ez a Galilei - sze-
rintem - igazi Galilei, és csak annyiban
Németh László, amennyiben minden más
alkotó-felfedező ember is Galilei egy
kissé."

Az olvasópróba - színházi és színház-
történeti esemény. Németh László elő-
zékenyen kulcsot ad művéhez a színé-
szeknek és a jövőnek is, amikor felol-
vassa a Galilei együttesének írott esszéjét.
A munka most már a legjobb úton halad:
a társulat Gellért Endre vezetésével
lelkesen és lázasan készül a premierre. De
csak három hétig. Mert március közepén
a rendelkező és javító próbák sorozata
egyszer csak - nyilván felsőbb utasításra -
félbeszakad.

A nagypolitika árnyékában tovább zaj-
lanak a színházi csatározások. Az ember
tragédiája előadásait megritkítják, a Gali-
lei bemutatóját - bevallottan politikai
aggályok miatt: „a belemagyarázástól"
félve - megint csak elhalasztják. Csak-
hogy időközben felgyorsul az események
menete. Szeptember közepén - túl a XX.

kongresszus tisztító viharán, Rákosi csú-
fos távozásán - már más történelmi kö-
rülmények között folytatódnak a próbák.

Benedek András krónikájából is kitet-
szik, hogy nemcsak Gellért Endre és Bes-
senyei Ferenc, de az egész társulat, sőt a
közvélemény is ügynek tekinti a régen
várt, nehezen kiküzdött bemutatót. Né-
meth László szorongása, a színháztól
való eltökélt idegenkedése is oldódik.

Megalkuvás - vagy hőstett?

Brecht drámáiról köztudott, hogy élete
során - a történelmi körülmények és a
maga világszemlélete alakulásának hatá-
sára - többször érdemben is átdolgozza
őket. Hogy az ifjúkori Baál vagy akár a
későbbi drámák színpadra állítói azóta
nemcsak darabot, variációt is választanak.
A kortárs drámaírók közül Peter Weiss
előadott darabjainál van megkülönbözte-
tett fontossága a kézirat keltezésének. A
magyar klasszikus repertoárban mind-
össze néhány olyan dráma szerepel, amely-
nek több változata, illetve befejezése köz-
ismert. Ezek azonban - gondoljunk akár
csak Bródy Tanítónőjének kényszerű happy
endjére - rendszerint nem az író világ-
szemléletének változásáról, hanem a szín-
házi gépezet pressziójáról tanúskodnak.
Ilyen esetben az utókor feladata megtisztí-
tani a művet a kompromisszum okozta
Művészi torzulástól korróziótól, és hely-
reállítani az eredeti, autentikus változatot.

A Galilei esetében az utókor dilemmája
súlyosabb. Es nemcsak azért, mert egye-
lőre nem került teljesítésre az író végaka-
rata, és nem került kiadásra a dráma két,
érdemben különböző változata. (Lásd:
Illés Endre idézett cikke.) Hanem azért is,
mert a dráma végkifejletének, erkölcsi
állásfoglalásának különbözö - valójában:
ellentétes - kicsengése sem egyszerűsít-
hető le egy autentikus és egy kényszerű-
ségből született variációra. Ezúttal a két-
féle megoldás egyaránt rászorul a dráma-
történeti és esztétikai elemzésre.

Az élő koronatanúk és a dokumentu-
mok is azt bizonyítják, hogy a visszatérő
vitakérdés a dráma születésének és elfo-
gadásának periódusában is Galilei komp-
romisszumának értékelése volt. Németh
László az együttesnek írott kommentár-
jában is kifejti, hogy az eredeti negyedik
felvonásban Galilei maga is feloldozza
önmagát. Először még összetörten ül a
Villa Mediciben, elmélkedik, de Torri-
celli kíméletes elnézését hallgatva tűzbe
jön, és bebizonyítja (magának is), hogy
igenis ez volt a hőstett, elviselni a gyalá-
zatot, tovább élni, dolgozni. Valójában

Béres Ilona (Niccolininé) és Bessenyei Ferenc (Galilei) a Németh László-drámában



történelmileg is ez volt a hiteles, az egész-
ségesebb, ám „a magamétól elütő morál".
Ez a hiteles reakció, amelyet Németh
László lelke legmélyén csak részben foga-
dott el, a bírálókban negatív visszhangot
váltott ki. Mindenki mondhatja, hogy neki
dolga van a világban, s ha ez érv lehet a
megalkuvásra, akkor ki-ki megtalálja a
maga mentségét... Németh László ez
esetben - vallomása szerint - kapva kapott
a kifogáson, és elfogadta azt az érvet,
„amely megengedte, hogy a darabot a tör-
ténelmi igazságtól eltérőbben, de önmagá-
val összhangzóbban fejezze be".

Az új változatban Galilei, „amikor
látja, hogy egy fizikus lángelmével áll
szemben, akiben a tudomány nélküle is
tovább hajt, belátja, hogy a tudomány
nem egy elme dolga, s azért, amit hite
szerint csak ő tudott, kár volt odadobnia
az üdvösségét". Arra a kérdésre, hogy
vajon javára vált-e a műnek az átdolgo-
zás, Németh László kétértelmű választ
ad. A premier előtt azokra hivatkozik,
akik szerint tisztább és egyszerűbb volt
az első változat, amely hitelesebben elő-
revetítette Galilei életének utolsó, leg-
hősibb szakaszát, de ugyanakkor vállalja
azt is, hogy a mostani (tudniillik a bemu-
tatásra kerülő) változat „szorosabban,
kedve szerintibben zárja le a drámát,
görögösebb lesz, közelebb kerül az oidi-
puszi mintához, az istenek kelepcét ve-
tettek a kivételes embernek, amelybe az
aránytalan igazságszeretetével belerohan,
s át nem látva cselüket, benne is marad".
(A Galilei együttesének.)

Benedek András tanulmányából is tud-
juk, hogy később - a darab századik elő-
adása alkalmából írott levele szerint -
Németh László lelkében mégis az eredeti
koncepcióra szavaz. „Ami engem legjob-
ban zavar, hogy ez az egyetlen munkám,
amelynek végső kicsengését részben kül-
ső nyomásra megváltoztattam. (Mert én
az első változatot tartom ma már az igazi
negyedik felvonásnak, s ha valaha felújí-
tanák, ezzel kéne játszani is.)"

Melyik szöveg tekinthető tehát auten-
tikusnak? Ahelyett, hogy megalapozatlan
és sommás választ próbálnánk a kérdésre
adni, célravezetőbbnek tűnik - s a
felelethez vezet - a két változat összeve-
tése. (Az összevetés alapjául a Széchenyi
Könyvtár Kézirattárában Fol. Hung. 3470
szám alatt található, Tompa Kálmán dok-
tornak dedikált, erősen javított autográf
példány s a Németh László művei soro-
zatban megjelent drámakötet - Szerettem
az igazságot, Magvető és Szépirodalmi
Kiadó, 1974. - szolgál.) A két változat

be a dramaturgiai fordulat, robban a
lélektani bomba, amikor Galilei megha-
zudtolja önmagát és immáron a bíborost is
azzal, hogy „de, alávetem magam".
Gipsiusnak arra a kérdésére, hogy meg-
esküszik-e rá, hogy a föld mozdulatlan,
Galilei egyetlen „Meg" szócskával porrá
zúzza a belévetett illúziókat, rácáfol a
néző várakozására.

Ezek az eltérések azonban még bele-
férnek a filológiai és dramaturgiai szo-
kásrendbe. Súlyosabb érdemi, elvi különb-
ség, ahogy említettük, a negyedik felvonás
szövegvariánsaiban mutatkozik. Még a
Torricellivel való találkozást megelőzően
említést érdemel, hogy amikor Galilei
meghallja Niccolinitől, hogy Barberini
megtagadta az ítélet aláírását („Vigyáz a
becsületére. Miután az enyémet elvet-
te."), a kéziratban olvasható változatban
megtárgyalják az események várható ki-
menetelét is. Niccolini arra utal, hogy a
hatalomnak minden oka megvan rá, hogy
minél előbb elfelejtsék a történteket.
Galilei viszont azt hangsúlyozza: elren-
delték, hogy a világ minden szószékén
kihirdessék az ítéletet. Ezt a meghurcol-
tatást, Galilei erkölcsi vereségét nem
közömbösíti az, hogy Niccolini szerint (a
kéziratban) a győzteseket mindenki
megveti, az öreg mártírt pedig mindenki
sajnálja. . .

Németh László van olyan jó drámaíró,
hogy szövegében nem mindegy, hogy egy
- azonos szavakból álló - mondat a

Bessenyei Ferenc Kalocsay Miklóssal (Torricel l i ) a Várszínház előadásában

között felfedezhető eltérések egy része a
munkafolyamat fázisairól, a kézirat
további csiszolásáról árulkodik. Ilyen
korrekciónak tekintem például a dráma
második felvonásának továbbírt új befe-
jezését. Eredetileg ugyanis a tudós felvil-
lantott reménye zárta a felvonást: Galilei
lányának írt leveléből megtudjuk: most
már ő maga is bízik abban, hogy mézszü-
retre otthon lesz. A nyomtatott változat-
ban ez a magántermészetű derűlátás külön
nyomatékot kap Landolfo és Galilei kevés
szóval lefolytatott búcsúpárbeszéde által.
Amikor Landolfo megkérdezi, hogy
csakugyan hiszi-e a mester azt, amit ő
maga csak a föld forgására utaló kéz-
mozdulattal mer jelezni, s Galilei félig
tréfásan, félig komolyan erősíti meg, hogy
ő - csakugyan... Ezzel a felvonás-záró
csattanóval Németh László, anélkül hogy
hosszadalmas fejtegetésekbe bocsátkozna,
ismét a közösségi ügy, az elvek szintjére
emeli a dialógust.

Hasonló természetű változást, utólagos
kiegészítést tapasztalunk a harmadik
felvonás két változatának összevetése-kor.
A kéziratban voltaképpen Barberini
megtagadott aláírása a dramaturgiai csúcs-
pont, ezután már csak a vádlott beszólí-
tása marad hátra. A nyomtatott változat-
ban expressis verbis Galilei fejére olvas-
sák, hogy „a nagyherceg matematikusa,
tehát nem hajlandó a Szent Törvényszék
könyörületesen kiszabott penitenciájának
alávetni magát". Ezután következik



dialóguson belül hol helyezkedik el. A
nyomtatott változatban Torricelli szöve-
gében, kijelentő módban, Galilei repli-
kájában pedig - mintegy megerősítést
kérve - kérdőjellel szerepel az, hogy
Galilei esküje azokat terheli, akik kierő-
szakolták. Ugyanez a kijelentés a kézirat-
ban vasajtóként, hirtelen csapódik rá
Galileinek a hamis esküt exponáló mon-
datára. Torricelli mintegy mentőövként
veti oda az agg tudósnak a felmentő sza-
vakat: „Akiben annyi értelmes ismeret
vész el, nem halhat meg nyugodtan." A
számadás párbeszéde (kéziratban) ennek
a gondolatnak az igazolásával és elfoga-
dásával ér véget: Galilei hiszi, hogy szé-
gyenét csak az csökkentheti, hogy azt,
ami benne van, nem hagyta meghalni, s
így mások is látni fogják. Nemcsak Torri-
celli, de az együgyűek számára is világos
lesz, hogy talán mégsem a csúzáért, ros-
katag teste megmentésére tette, amit tett.
Az utolsó szó ebben a változatban a
tanítványé: Torricelli a maga helyeslő,
Galilei mentségét megerősítő válaszával
(„S én biztos vagyok benne, hogy Galilei
úr ezt be is tudja bizonyítani.") elfogadja
és igazolja Galilei vitatott lépését, sőt
szentesíti is azzal, hogy „s én lettem -
mint egykor a világ - galileista".

A dialógus folytatása (a nyomtatott, új
változatban) megkérdőjelezi, sőt meg is
cáfolja ezt az erkölcsi felmentést. Megcá-
folja éppen azzal, hogy Galilei tudása,
szelleme tovább él a fiatal tudósnemze-
dékben. A követőknek már nincs szüksé-
gük arra, hogy az új dolgokat közvetlenül
Galileitől hallják. „A tudomány sorsa.. .
nincs többé egy fejhez kötve, akármilyen
kitűnő is az. Amit Galilei úr és mások el-
indítottak - most már feltartóztathatatla-
nul megy előre." Galilei a kikényszerített
eskü után is Galilei marad: hűséges, régi
galileista önmagához. Amikor az ifjú
tudós szavából meggyőződik arról, hogy
a fizika nem vész el, ha ő maga el is vész,
és az olasz természettudományt már nem
lehet egy emberben eltaposni, habozás
nélkül elutasítja tanítványa immár
tűrhetetlennek érzett elnézését. A követ-
keztetés, amit ebből a találkozásból le-
von - tudniillik, hogy „az erkölcsi tör-
vény nem ismer tudóst és tudatlant, vagyo-
nost és szegényt" -, szöges ellentétben áll
az első változat önigazolásával.

A különbség koncepcionális, és a mű
lényegét, mondanivalóját, üzenetét, Ga-
lilei jellemének teljes ívét érinti. Ugyan-
akkor ez az önmagában nemcsak logikus,
de etikailag még következetesebb gon-
dolatmenet egyáltalában nem kérdője-

lezi meg az első hitelét. Éppen ezért el
kell fogadnunk, legitimizálnunk kell mind
a két változatot. Erre int ellentmondásos
megnyilatkozásaival a szerző is, aki mind
a két befejezés kinyomtatására igényt
tart, s ezt támasztja alá - már az utókor, a
filológia nevében - meggyőző érveléssel
Radnóti Sándor fentebb idézett tanul-
mánya is. Radnóti a visszavonás gesztu-
sának etikai mérlegelése során a kétfajta
megítélés dilemmáját meghökkentő pa-
radoxonnak látja. A köztudott kultúrpo-
litikai és lélektani tények mögé tekintve,
a tapasztalt ambivalenciát a Németh
László-i életműben és pedagógiai hitval-
lásban is meglevő belső ellentmondással
hozza összefüggésbe.

szerint Galilei és Torricelli komplex,
ellentmondásos kapcsolatában egyfelől
Németh Lászlónak az a tékozló reménye
fogalmazódik meg, hogy igazsága tanít-
ványokra talál; másfelől viszont diadal-
maskodik a kétség. Mert egyedüli igaz-
sága a tanokban és magányának pátoszá-
ban létezik. Arra az alapvető erkölcsi
dilemmára, hogy kötelessége-e a tanító-
nak Szókratészként életével felelni a ma-
ga igazságáért, vagy joga és rendeltetése
a személyéről leváló önállósult igazság és
a további igazságok felfedezése, ezek
kimondása érdekében pedig a túlélés -
Németh László saját életének különböző
szakaszaiban és egyes műveiben maga is
többféle, eltérő választ adott. Ezért álla-
píthatja meg Radnóti joggal, hogy volta-
képpen a Galilei körüli tortúrában sem a
külső presszió győzött, Németh László
nem a maga kötötte kompromisszum
foglya, hanem a benne élő kétféle igazság
- a veritas duplex - tette számára lehe-
tővé, hogy az első, megélt változat után a
másikat is kidolgozza, vállalja.

Ma már evidens, hogy nem Németh
Lászlónak van szüksége valamiféle ment-
ségre, erkölcsi felmentésre, hanem a ma-
gyar színháznak a két, egyaránt autenti-
kus változat legitimizálására. Hogy a
jövőben valóban a rendező dönthesse el,
hogy melyik befejezés felel meg tartal-
mában, szellemében az általa létreho-
zandó előadásnak. Anélkül, hogy a kü-
lönbséget vitatnám, megjegyzem, hogy a
nyomtatásban hozzáférhető, színpadon
játszott változat - bizonyos értelemben
önmagában (is) hordozza a fent vázolt
kettősséget. Galilei önigazolása koránt-
sem semmisül meg oly egyszerűen, oly
egyértelműen, mint ahogy azt Hermann
István még a dráma ősbemutatója előtt
értékelte. (Csillag, 1955. 11.) Hiszen
Galilei - Niccolininével folytatott
párbeszé

dében - nemcsak Szókratészt dicséri, de
még inkább a kort, amely hőstettét meg-
engedte.

Bár Németh László minden lehetséges
fórumon és formában elhatárolta magát
hősétől, ez a félmondat is magába sűríti a
kényszerű hallgatást követően utat, mun-
kalehetőséget kereső írónak az ötvenes
évek légkörében kialakított életfilozófiáját.
Az önvád mardosását nem enyhíti, de a
megtagadott gesztus célszerűségét alátá-
masztja az a jogos aggodalom, hogy „Nem
lehet a nyomorult emberi nemet ezeknek a
keskenyfejűeknek (ti. az Inchofferekhez
hasonló inkvizítoroknak - F. A.) áten-
gedni". Még a Torricellihez intézett első
intelem is arról szól, hogy „a tudós ne hős-
ködjék". Galilei önvádjára még Torricelli
megjelenése előtt az asszony rajongása és
előzékenyen felkínált mentsége is vála-
szol: „Barátainak is az a véleménye, hogy
új könyve, amit a mozgásról kezdett,
fontosabb, mint a... a bajt hozó."
Biztatása szerint, a tudóst végzetesnek
ítélt lépése - a szabadságba, a munkába
vezette. Ám Galilei számára
nyilvánvalóan nem a jó szándékú, naiv
hódolat, hanem az értő szellemi
párviadal adhat elégtételt.

Csakhogy éppen a Torricellivel való
találkozás ébreszti rá arra, hogy „a fizika
nem vész el, ha mi el is veszünk", hogy
„az olasz természettudományt egy em-
berben már nem lehet eltaposni". Az
utókor elnézését visszautasítva, ítéletét
kiprovokálva tagadja meg a tudós a ki-
csikart eskü kompromisszumát s az ön-
maga számára vindikált külön törvényt.
Ám a becsülete és az üdvössége árán fel-
ismert igazság révén Galilei mégis eljut
az erkölcsi megsemmisüléstől az erköl-
csi megtisztuláshoz. Az öngyilkosságnál
súlyosabb, mert az ember lelkiismeretét
megterhelő, bűnös áldozat, a végső bu-
kás bevallásával - a megváltoztathatat-
lan, kőbe véshető igazsághoz.

A nagy és igaz szenvedés drámája

Az ismertetett előzmények utána Galilei
ősbemutatója akkor is kirobbanó sikert
aratott volna 1956. október 20-án, ha a
Katona József Színházban történetesen
egy középszerű előadás születik. Az elő-
jelek azonban nem ezt ígérték. Bessenyei,
Galileire készülve, meg is fogalmazza: az
előadással igazolni szeretnék a drámáért
folytatott harcot. A próbák lényege:
minél hívebben érvényre juttat-ni a darab
gondolatait. Németh László, aki az író
látomása és a színház rendezte
látványosság között fenyegető ellentéttől
fél, a próbák láttán megnyugszik.



Gellért Endre nagyszabású és a mű
szellemét szolgáló rendezéséről Benedek
András eléggé szűkszavúan nyilatkozik.
Mindenekelőtt azt emeli ki, ami Gellért
legjobb rendezéseire általában jellemző,
hogy ő maga szinte eltűnik az elő-adás
mögött. Nemcsak a nézőknek, a
szakmabelieknek is az volta benyomása,
hogy egy-egy soron következő vagy ki-
próbálandó mozdulat, hangsúly, gesztus
annyira magától értetődő, hogy - nem is
lehet másként.

Bessenyei Ferenc számára rendkívüli
erőpróba a szerep. Hiszen korábban több-
nyire robusztus termetű, nagy hangerejű,
hősi figurákat játszott. A gyors beszédű,
temperamentumos olasz Galilei mellesleg
a színésznek akár apja lehetne. Érthető
tehát a nagy hírű társulatban viszonylag
fiatal művész szorongása. Gellért Endre
azonban kiváló pszichológus is lehetett.
Bár mindenki tudta, hogy Galilei
szerepére először Major Tamást jelölték,
el tudta hitetni Bessenyeivel, hogy csakis
vele tudja elképzelni a drámát. „Ha
rágondolok, mindig rám tör a felismerés:
mennyire fontos a rendező és színész
találkozásánál az első pillanat. Ennek a
pillanatnak a megszervezése Gellért
különös zsenialitásai közé tartozott.
Olyan tökéletesen tudott felolvasni egy
darabot, olyan emocionális erővel
bontotta ki a dialógusok szellemi rétegeit,
hogy azt éreztük, az olvasópróbán már
eldőlt a rendezés jövője. Nekünk már
csak annyi a feladatunk, hogy átengedjük
magunkon a mű szellemi áramait, hogy
minden erőnkkel igazolhassuk a dráma
minőségeszményét. . ." - emlékezik
Bessenyei Ferenc a Film Színház Muzsika
hasábjain a felújítás alkalmából.

A megszépítő messzeségből persze el-
halványulnak az akkori műhelygondok.
Egy, a próbaidőszak alatt adott interjúban
Bessenyei még azon meditál, hogy a
Galilei szövegét nem lehet sem elcse-
vegni, sem elszavalni. A színésznek min-
denekelőtt Németh László gondolkodás-
módját kell megismernie. A súlyos gon-
dolatok maradéktalan érvényre juttatása
érdekében, szolgálatában a figurának -
magának Galileinek - szinte testetlen-nek
kell lennie.

A sokszereplős darabot Gellértnek si-
került úgy kiosztania, hogy még a mel-
lékalakokat, kisebb szerepeket is a legna-
gyobbak - Várkonyi Zoltán, Rajz János,
Apáthi Imre, Lukács Margit, Mányai
Lajos, Baló Elemér, Kálmán György és
mások - játsszák. Varga Mátyás nagysza-
bású díszletei, Laczkovich Piroska korhű

és dekoratívjelmezei pontosan megfelel-
nek a korabeli látványos realizmus köve-
telményeinek. A részletekről azonban
már elég kevés szó esik. Mert időközben
- a premiert megelőző hetekben - készül
sarkaiból kifordulni a világ... A társa-
dalmi feszültségeket akarva sem lehetett
volna kirekeszteni a színpadról.

Most már Németh László sem tagadja,
hogy a dráma róla kezd szólni. A Galilei-
ügy színpadi kibontakozása már nem is
parabolaként, mondatokra szorítkozó át-
hallások által, hanem közvetlenül - Né-
meth László útját tekintve is - szorítóan
aktuális. De a mű mégsem csak szemé-
lyes szálakon kötődik a jelenhez.

A premieren felcsattanó nyílt színi tap-
sok egyszerre szólnak a művészetnek és a
művészeknek, a hitetlenkedve hallgatott
merész mondatoknak és a külső kény-
szertől megszabadult színházi kollektíva
teljesítményének. A siker fergeteges.
Németh László nemcsak maga érzi, a be-
mutatón jelen lévő Révai Józsefről is fel-
tételezi, hogy tudja: az a forró siker, ami a
kis színház nézőterét fűti, nemcsak Bes-
senyeinek, hanem az évekig elnyomott
darabnak és szerzőjének is szól. Ennek a
tapsnak nyilvánvaló politikai töltése van.

És már másnap megjelenik a Népsza-
vában az első - hosszú ideig utolsó - kri-
tika. Keszi Imre nyíltan kimondja: „A
szektás politika képviselőinek megvolt az
alapos okuk, hogy ezt a művet ne
engedjék közönség elé." A bíráló a dráma
problémakomplexumából a
kompromisszum lehetőségét és
megengedhetőségét emeli ki.
Állásfoglalása mentes minden-fajta - akár
rokonszenves - túlzástól: Keszi Imre
Németh László kortársaként is tudja,
hogy kompromisszum és komp-
romisszum között különbséget lehet és
kell tenni. „Vannak idők, amikor több a
megtehető, mint a kimondható", de az idő
nem ad menlevelet mindenfajta
kompromisszumnak. Galilei problémáját
Keszi, sokakhoz hasonlóan, személyes
konfliktusként is megélte: „Hányunkban él
ma kínzó elevenséggel ez a kérdés!
Hányan hajtottuk meg gondolkodó fejün-
ket a mi Maffeo Barberinink inkvizíciós
törvényszékének kínzókamrája előtt, há-
nyan töprengtünk önemésztő gondokban:
kimondjuk-e, hallgassunk felőle, vagy
talán, ha halkabban és diszkrétebben is,
mint elvárnák és megkövetelnék, ne
zümmögjük-e magunk dicséretét?"

A kényszerű hallgatás bűnét a kritikus
nem érzi főbenjárónak, de tudata mélyén
ott lappang még egy, régen a szőnyeg alá
söpört, gyanakvást szülő, égető kérdés,

még az embertelenség, egy másfajta ink-
vizíció uralmának idejéből. Lehet, hogy
az írót ez is gyötri? Ez azonban csak
hipotézis, amely által - az igazmondás
drámájának heve alapján - Németh
László olyan igazságot mondana,
mondhatna ki, ami a kritikus számára
megnyugtató elég-tétel, morális öröm
lehetne.

A befejezés dilemmáját Keszi Imre
sem kerüli meg. Az ellentmondást, ami-
re fejtegetését építi, ezúttal nem a Né-
meth László-i gondolkodásban, hanem a
Galilei-dráma első három és végső,
negyedik felvonása között fedezi fel. Úgy
véli, hogy a végső ítélet (tudniillik, hogy
nincs szükség arra a fejre, amit Galilei
gyalázat árán is megmentett) mást sugall,
mint a dráma korábbi menete. (Nép-
szava, 1956. október 21.)

Gellért Endre, a kritikus szerint, végre
megmutatta, mire képes, ha megszűnik a
kívülről rádiktált eszmei kényszer. Né-
meth László írói pályájának legnagyobb
sikerét élvezi. Bessenyei mesteri alakítá-
sával élete egyik csúcspontjához ért.

Három nap múlva a színház kapui
hónapokra bezáródnak.

De a bemutatót már nem lehetett meg
nem történtté tenni. Az előadássorozat
folytatódik. Ám négy hónap elteltével
Héra Zoltán mintha egy másik Galilei-
előadást látott volna a Katona József
Színházban. (Népszabadság, 1957. II. 19.)
Természetesen Héra sem vonhatja ki
magát az előadás fájdalmas aktualitásá-
nak hatása alól, ő is kiemeli, hogy az igaz-
ságszerető ember tragikus meghurcolta-
tása, az igazság kimondásának belső
kényszere fűti a drámát és az előadást, de
a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt
ad annak a történelmi tapasztalatnak,
hogy milyen nehéz felismerni az igazsá-
got. Németh László realizmusának győ-
zelmét Héra a jellemrajzok komplexitá-
sában látja, abban, hogy Galilei ellensé-
gei sem egyszerűen gonosztevők. A nagy
tudós maga is eltöpreng ezen, és azon is,
hogy ellenségeinek meglehet igazuk van
abban, hogy magatartásával gyógyítha-
tatlan sebet ütött az egyházon. Héra
nagyon is hangsúlyozza: Németh László
színpadán mindenki érzi, hiszi a maga
igazát.

A kritikában újra visszacseng a bemu-
tatót megelőző és megakadályozó polé-
miák refrénje: a kicsinyes belemagyará-
zások és pillanatnyi aktualitások elutasí-
tása, a tiltakozás a hős és a szerző azono-
sítása ellen. Ugyanakkor a művészi pro-
dukciót Héra Zoltán is a legmagasabb-ra
pontozza. Gellért Endre szerinte is



„döbbenetes erővel hozza felszínre a
darab belső, rejtett, látszatra sokszor
cselekménytelen drámaiságát". Az
előadás nagyszerűen érzékelteti a
drámán belüli szikrázó összecsapások,
egymásnak feszülő valóságos erők
dinamizmusát.

A kritikus elismerő szavait azonban
most már szigorúbban keresztezik a ké-
telyek. Héra Zoltán is felveti, ami azóta
is megoldatlan problémája a darabnak,
hogy a mű, a szituációk minden terhe
Galilei vállán nyugszik, s mellette nem-
igen bontakozhat ki más felejthetetlen
vagy akár csak emlékezetes, igazán
meg-jegyezhető figura.

Németh Lászlót a dráma nagyszerű
előadása, két évig tartó sikersorozata
sem nyugtatja meg egészen. Ha Benedek
Andrásnak hihetünk, a szerzőnek
valójában csak a főpróbán volt türelme
végig-nézni saját darabját. Még a
történelmi premieren is csak két
felvonásra tartott ki. Bár 1957-ben - az
Égető Eszter és a Galilei írójaként -
Kossuth-díjat kap, mégis úgy érzi, hogy
darabja falakba ütközött, hogy
(méltatlanul) a megalkuvás drámájának
értékelik. Ez a Németh Lászlót oly
mélyen irritáló, sértő felfogás
legélesebben Rényi Péternek a két Gali-
leit, Brechtét és Németh Lászlóét össze-
vető tanulmányában jelenik meg.

Valójában az összevetés nagyon is
kézenfekvő s a drámatörténet számára
elvégzendő feladat. Rényi azonban a
komplex dramaturgiai vállalkozás helyett
elsősorban a két író eltérő dráma- és tör-
ténelemfelfogására koncentrál. A két mű
alapvető konstrukciós különbsége csak
érintődik tanulmányában, a téma - a drá-
mákban megnyilatkozó politikum. Ré-
nyi szerint Galilei morális társadalmi
problémája - magánprobléma. Németh
László Galileije önnön lelkiismeretével
kerül szembe, míg Brecht hőse a töme-
gek embere, akinek felelőssége a néppel

való konfliktusban jelenik meg a színpa-
don. (Két Galilei. Nagyvilág, 1958. lI.)

A polémiára, amelybe Ungvári Tamá-
son kívül Gellért Oszkár is bekapcsoló-
dik, árnyékot vet, hogy Brecht drámája a
magyar közönség számára még nemigen
hozzáférhető. Bár Rényi drámaelemzé-
sének - különösen a Németh László-drá-
ma konklúzióját illetően - vannak meg-
fontolásra érdemes szempontjai (elsőnek
veti fel például, hogy Németh objektíve
elítéli, de szubjektíve felmenti hősét), a
vitában a két Galilei-dráma szinte csak
ürügy az értelmiség időszerű történelmi
dilemmájának megvilágítására. Rényi
szerint az értelmiség Németh Lászlónál
a megalkuvásban győzi le önmagát, míg
Brechtnél a megalkuvás tagadásában. A
dráma azonban ellenáll a politikai indít-
tatású elemzésnek. Számomra legalább-
is bizonyítatlan, bizonyíthatatlan az a
tétel, amely szerint Németh Lászlónál -
Galilei és az értelmiség számára - a meg-
alkuvás nemcsak elkerülhetetlen szükség,
hanem egyenesen morális hőstett lenne.

A két Galilei-dráma összevetése azóta
is kísért. Legutóbb a miskolciak Brecht-
előadása kényszerítette erre a szembené-
zésre a kritikát. Németh László művének
tényleges dramaturgiai gyengéi többek
szemében elfedik a koncentrációból adó-
dó előnyöket. Hogy bár a drámai sűrítés
nem teszi lehetővé a Brechtnél megje-
lenő epikus teljességet, ám Némethé
fel-fokozott hatásmechanizmussal
rendelkezik, erőteljesebben koncentrál
magára a perre.

Gellért Oszkár korrekt vitacikkében
(Nagyvilág, 1958. IV.) egyébként nem-
csak a Brecht-dráma hazai előadását sür-
geti. Németh László művét is szeretné a
világszínházban - többek között német
színpadon - látni.

Ez azonban még jó ideig - máig - jám-
bor óhaj maradt. A Galilei még határain-

kon belül sem futotta be azt a színpadi
utat, amit gondolati aktualitása és szín-
házi minősége folytán megérdemelt volna.

Kaposvár, Nyíregyháza

Mi lehetett az oka a hosszú szünetnek,
annak, hogy a Galilei szinte eltűnt szín-
házi horizontunkról - csak találgatni
lehet. Sándor Iván az első emlékezetes
előadás és a szerep izzásában, súlyában
keresi az okot, hogy színházaink nem
vállalták az új bemutatót. (Film Színház
Muzsika, 1986. X. 25.) Az aggályok érthe-
tők: valószínű, hogy a történelmi cezúrát
túlélő, színháztörténeti jelentőségű buda-
pesti előadássorozat után más fővárosi
színházban esélytelen lett volna a felújí-
tás; a vidék színházaiban pedig nemcsak
a társulaton belüli feltételek hiányoztak
a -nagyszabású mű bemutatására de a
közönség várható érdeklődése sem lett
volna arányban az erőfeszítéssel. Nem
hiszem, hogy Brecht Galileije szívta
volna el a levegőt Németh Lászlóé elől.
Inkább a vállalkozó kedv és a mű ha-
tásába vetett bizalom hiányzott. Mintha
az illetékesek és a színháziak szavak nél-
kül is arra a következtetésre jutottak
volna, hogy Németh Lászlónak színpa-
don csak rendkívüli történelmi világna-
pokon, rendhagyó körülmények között
lehet igazi sikere...

Az író maga - bár egyetemista korában
kísérletezett először verses drámákkal,
és elgondolkodtatja, hogy sokan a drá-
mát tartják legtermészetesebb műfajának
- nagyrészt keserves, nyomasztó
emlékeket őriz a színházról. A harmin-
cas évek végén, a Villámfénynél kínos
bukása után, maga kérte Németh Lász-
lót, hogy tekintsen el a VII. Gergely be-
mutatásától: „Nem szabad bizonyítani,
hogy irodalmi értékű darabok nem kelle-
nek a közönségnek." S bár életművében
dráma drámát követ - vásárhelyi évei
alatt egy nyomtatott Németh László-
színház útra indításával is kacérkodik -, a
papírszínház rajongója a kőszínházak
iránt nem érzett különösebb affinitást.
Amikor kedve ellenére mégiscsak be kel-
lett járnia a Papucshős próbáira, elárulja,
hogy nem vérbeli, diadalmas szerzőnek
érezte magát, hanem bűnös gyereknek,
aki véletlenül a színészek közé került.. .
Utólag sem tudta eldönteni, hogy a darab
gyengesége, félreérthető volta vagy a fő-
hős jellemét eltorzító előadás okozta-e
az újabb kudarcot. A Galilei körüli huza-
vonák idején - mint később megvallja -
szerzőként szinte várta az elutasítást. „A
bemutatókról olyan szörnyű emlékeim
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voltak, hogy ha nem veszem biztosra,
hogy a tervezgetésekből sosem lesz elő-
adás, tán meg sem bírom írni a darabot."

Elképzelhető, hogy ezek után mit jelen-
tett a beteg, megfáradt Németh Lászlónak,
nem is a Galilei kirobbanó sikere, inkább
a gondolatai minél hűségesebb tolmácso-
lására szegődött színházzal való szövetség,
és mennyire félt egy ezzel megint csak el-
lentétes, kiábrándító tapasztalattól.

Majdnem szükségszerű, hogy a Galilei
körüli hallgatás jegét a kaposvári színház
törje meg. 1971 januárjában, meglepő
módon nem a társulat vezető rendezői,
hanem Angyal Mária rendezésében újítják
fel a Galileit, címszerepben a vidéki
színházak koszorús művészével, Bicskey
Károllyal.

A Zalai Hírlap „színvonalában az átla-
got meghaladó produkciónak" értékeli az
előadást. (1971. május 19.) A drámából
ugyanazt az objektivitást, az ítéletalkotás
többoldalú komplexitását emeli ki, amit
korábban - a pesti előadás nyomán - Héra
Zoltán. Galilei nagyságát a kritikus azzal
(is) bizonyítja, hogy beleképzeli magát a
másik oldalon levők helyzetébe, és „az is
eszébe jut: hátha ellenségeinek van igaza,
hátha valóban sebet ejtett az egyházon. .
.". Ez az ismerős szöveg, a nyilvánvaló
aktualizálás, amely az ötven-hatos
traumát követően különleges politikai
jelentőséggel bírt, aligha egyezhet
Németh László a dráma megírásakor
megszenvedett gondolataival. De mint-ha
nem is elsősorban ezeknek a gondola-
toknak a kifejezésére törekedett volna a
színház.

A Somogyi Néplap lelkes méltatásában
is az előadás másfajta értékei kerül-nek
előtérbe: „Tiszteletre méltó távol-
ságtartás, történelemszemlélet vezette a
rendezőt." Az intellektuális indíttatású,
gazdag érzelemvilágú rendezés Troszt
Tibor kritikája szerint az inkvizítorok
jelenetében siklott ki: a látványosság nem
pótolja a gondolatok hiányát, és baj van,
ha az elvek végső csatája a nézőt vagy a
bírálót - „leginkább egy katolikus revüre
emlékezteti". (1971. I. 12.)

A világ minden színházában klasszi-
kusként becsülendő dráma újabb tetsz-
halála tizennégy esztendeig tartott. A
kaposvári és a nyíregyházi felújítás (1985)
között majd annyi idő telt el, mint a Vil-
lámfénynél nemzeti színházi bemutatója
és a Galilei-dráma ötletét kirobbantó fel-
kérés között.

A vállalkozó ezúttal a mindössze né-
hány esztendős múlttal, de máris saját
profillal rendelkező, igényes műsorpoli

tikájával figyelmet ébresztő nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház. Rendező:
Léner Péter.

Jellemző a rendező premier előtti nyi-
latkozatának már a címe is: Vallatni a
világot. (Film Színház Muzsika, 1985. XI.
30.) Léner nem Németh László alakját,
alteregóját keresi Galileiben, hanem az
új kor nagy alapfiguráját, a tudóst. Aki
Németh szerint „azzal a szándékával,
hogy megértse a világot, szembekerül a
fennálló hatalommal... Szembekerülése a
hatalommal szükségszerű, mert annak az
igazságra csak addig van szüksége, amíg
az érdekei kívánják". A világot kívánja
vallatni a rendező, és érvelni az
előadással a szellemi szabadság mellett,
az emberi szellem korlátozása ellené-
ben. A dráma kulcsát Léner számára is a
Torricelli-jelenet kínálja. A feleslegessé
vált megalkuvás teszi teljessé Galilei tra-
gédiáját, saját tragikus vétségének fel-
ismerése vezet a katarzishoz.

Léner Péter elsőéves főiskolás volt a
Galilei ősbemutatója idején, számára
akkor Kálmán György Torricellije volt az
új színjátszás kezdete. A meghatározó
ifjúkori élmény azonban nem a látottak
követésére, hanem (bizonyos értelem-
ben) annak megtagadására ösztönzi. A
nagyszabású történelmi játék helyett a
drámai mag kamarajellegét állítja elő-
térbe, és szakít a történelmileg konkrét
látványkerettel is. Csányi Arpád díszlet-
tervező egy jóval elvonatkoztatottabb
játéktér megteremtésével szolgálja az új
rendezői koncepciót.

Sándor Iván idézett cikkében - a kapos-
vári kísérlettől eltekintve - itt és most teszi
fel a kérdést, hogy vajon - igazolja-e önma-
gát annyi év után a dráma? A válasz
egyértelmű: „A tiszta szó, a jó művek nem
veszítenek erejükből. Még akkor sem,
amikor valójában nem lehetnek jelen,
csak mint a korallszigetek nőnek
láthatatlanul."

A nyíregyházi Galilei - a sajtóvissz-
hang alapján ítélve - átgondolt, igényes,
de korántsem tökéletes vállalkozás lehe-
tett. A húzások által még feszültebbé vált
a drámai szöveg: a rendező helyesen
értelmezett, okosan átvilágított jelene-
tekre koncentrált, és ilyen módon - az
egybehangzó bírálatok szerint - sok szép
pillanatot teremtett az előadásban. A
Kelet Magyarország kritikusa (Páll Géza,
1985. XII. 7.) azt állítja, hogy a kissé
epikus, túlságosan visszafogott első rész
után a dráma a második résztől kezd iga-
zán élni. Szigeti Andrásnak pályája eddi-
gi legnagyobb lehetőségét és legnehe-
zebb feladatát jelenti Galilei szerepe. Az
Új Tükör kritikusa (Deák Attila) szerint
Szigeti András alkatát tekintve is ideális a
zömök, izmos olasz tudós megjeleníté-
sére. Egyáltalában nem törekszik arra,
hogy megjátssza az öregséget, rövid ősz
hajával sikerül kortalanná tennie a figu-
rát, és ily módon a lényegre, Galilei
intellektualitására és bölcs naivitására
koncentrál.

Érdekes - és utólag eldönthetetlen vita
-, hogy valóban ily módon közelített-e
Szigeti András a figurához. Mások ugyan-
is egészen másként látták a nyíregyházi
Galileit. Illés Jenő, aki egyébként nem
kevésbé elismerően emlékezik meg a szí-
nész belső hangjainak tisztaságáról, a
drámai váltások hiteléről, szóvá teszi: a
színésznek túl sok energiáját köti le,
hogy a maga fiatalos korát hozzátörje a
szerephez.

A vélemények legélesebben a nyíregy-
házi előadás vizuális megjelenítése körül
ütköznek. Csányi Árpád „látványos geo-
metriai montázsa" Deák Attila szerint
nemcsak gyönyörködtet, de hozzájárul a
dráma mondanivalójának általánosításá-
hoz is. Illés Jenő ugyanezt a rácsokba
foglalt tükörképet „reklámra emlékez-
tető háttérnek" látja, amely a jelenkor
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felé tágítja ugyan Galilei sorsát, de erő-
szakosan rátelepszik a színpadra, és nem
segít a mű mondanivalójának érvényre
juttatásában.

Összességében azonban aligha vitat-
ható: a Móricz Zsigmond Színház vál-
lalkozása értékelendő tett volt Galilei-
perújrafelvételének ügyében. Egyszerre
igazolta a színház nagyratörő műsorpoli-
tikáját, darabválasztását és magát az ér-
vényét, művészi erejét változatlanul őrző
drámát.

Galilei a nyolcvanas években

A nemzeti színházi perújrafelvétel több
szempontból is istenkísértés. Először is,
újra vizsgázik a hagyományos szerkezetű,
jellegzetesen Németh László-i struktúrára,
hierarchiára komponált, alapvetően
verbális eszközökre épülő és éppen ezért
némileg konzervatívnak tűnő dráma.
Megméretik, méghozzá önmagában, a
bemutatót megelőző küzdelem vissz-
fénye, az előadás sajátos, korhoz kötött
politikai töltése nélkül. Egy olyan idő-
pontban, amikor a szellem embere szem-
bekerülhet ugyan a röptét korlátozó ha-
talommal, rákényszerülhet az ügy vagy a
hivatás érdekében vállalt
kompromisszumra, de az inkvizíció
máglyái - legalábbis ami szemhatárunkon
belül -, úgy tűnik, kihunytak. Galilei jelen
idejű drámájában már nem az inkvizíció
vádol. A koncepciós perek történetét, ha
vontatottan és vonakodva is, de legalább
függelékként - betoldják a történelem-
könyvbe. Kérdés, hogy ilyen körülmé-
nyek között van-e, s ha igen, miben áll a
Galilei aktualitása.

A bemutató másik alapvető dilemmája,
kardinális gondja a főszereplő meg-
választása. Az a tény, hogy Bessenyei
Ferenc három évtized után újra elját-
szotta, sőt alighanem újratanulta Galilei
szerepét, sokak számára a nagy esemény
visszfényének idézését, az önismétlés
veszélyét jelenti. Nem alaptalanul teszi fel
a kérdést bírálata legelső mondatában
némi rezignációval a Népszabadság kriti-
kusa, amikor azt firtatja, jelentős ese-
mény-e vagy színházi kuriózum a vár-
színházi felújítás. (1987. V. 20.)

Bessenyei Ferenc, aki pályája csúcs-
pontjaként őrizte meg a hajdani emléke-
ket, a felújítás alkalmával - most már
szinte Galilei korában - elhatárolja ma-gát
akkori önmagától. „Már nem lehet
ugyanúgy eljátszani. Az akkori előadás-
ban több volt a forrongó érzelem, a meg-
hurcolt ember tragédiája kapott hang-

súlyt. Jelenleg a darab szellemi tisztasá-
gát, a gondolatok mesteri összecsendülé-
sét keressük. Galilei ma inkább az érte-
lem drámájáról szól." (Seres Eszter inter-
júja a Pesti Műsorban.)

A várszínházi előadás rendezője, Sík
Ferenc, elismerően szól Bessenyei fan-
tasztikus szorgalmáról, művészi alázatá-
ról: „Újratanulta a darabot. A munka
folyamán sohasem hallottam tőle, hogy
ez akkor így volt, vagy azt úgy oldottuk
meg Gellért Endrével. Ebben a magatar-
tásban fantasztikusan alázatos együtt-
működési készséget érzek egy merőben új
előadás megszületéséért." Sík Ferenc e
megjegyzése programértékű, jelzi, hogy a
rendező nem a színháztörténeti érde-
kességű előadás rekonstrukciójára, lepo-
rolására, hanem a nyolcvanas évek Gall-
leijének színpadra állítására törekedett.

Meglepő, vagy talán inkább jellemző,
hogy a felújításról írott kritikák elsősor-
ban politikai síkon határolják el magukat
- és az előadást - az ősbemutatótól. Mol-
nár Gabriella az sti Hírlapban azt hang-
súlyozza: „politikai felhangokkal aktuali-
zálva eljátszani ma a Galileit, lapos siker-
hajhászás lenne". (1987. V. 12.) A
Népszabadság kritikusa, amikor a
közelmúlt koncepciós pereinek
visszfényét érzi a mű hátterében,
rosszallóan jegyzi meg, hogy „annak
idején jobbára csak a tragikus csapda
politikai alapvonalaira figyeltünk. . .
akkor még az ideológiai tabuk, a kicsikart
önkritikák emléke értelmezte a drámát".
(Almási Miklós: A lojalitás csapdái.
1987. V. 20.) A kritikai vissz-hangban a
dráma és a cikkírók életkora szinte együtt
válik meghatározóvá. Akad olyan -
feltételezhetően fiatal - kritikus, aki mást
sem érez a drámában, mint a hajdan
hordozott napi aktualitást, s hogy a mű
annak idején „közvetlenül kapcsolódott a
kor politikai közhangulatához, a
koncepciós eljárásokhoz". Sík Ferenc
olvasatát bírálva Csizner Ildikó „a mához
szólás többletét" hiányolja az előadásból.
Illés Jenő viszont éppen ellenkezőleg, a
dráma különös metamorfózisát
hangsúlyozza: „A nagy történelmi dráma
attól lesz életerőssé, jelen idejűvé, hogy
kiemeli a nagy sorsot a történelemhez
kötöttségből és korunkig vezeti." (Film
Színház Muzsika, 1987. V. 23.)

Németh László drámájának újraolva-
sása és a várszínházi előadás számomra is
ez utóbbi megállapítás érvényét igazolja.
Hogy a Galilei korántsem a Rajk-per, a
Lukács-vita vagy a Németh László-ügy
parafrázisa. Sőt, mondanivalója lényegét
tekintve nem is parabola. A szellem

emberének dilemmája és felelőssége ko-
rokon át ívelő egyetemes és alighanem
évszázadokig időálló drámai téma. Meg-
lehet, Galileinek a törvényszék előtt
tanúsított magatartásába belejátszik az is,
amit Almási Miklós hangsúlyoz, hogy az
öreg tudós valóban nemcsak saját
tudományos és emberi becsületét védel-
mezi bírái előtt, hanem lojális gesztussal
az egyházat is meg akarja óvni egy hosszú
távon jóvátehetetlen tévedéstől. De való-
jában nem a lojalitás csapdái, hanem a
manipuláció által térdre kényszerített
ember megalkuvásának, meghasonlásá-
nak legbenső lélektani következményei
töltik be a drámai erőteret.

III. Richárd eltökéltsége - kivétel.
Korunk és a világirodalom törvényszegői,
Galileitől Raszkolnyikovig, az el-
határozás pillanatától a cselekvésig fo-
lyamatosan mérlegelnek, és legtöbbször
érvekkel, mentségekkel felfegyverkezve
lépik át az erkölcsi törvényeket. Galilei
az idealizált bűnt, a mentségekkel körül-
bástyázott kompromisszumot akkor veti
el, amikor rádöbben, hogy „az erkölcsi
törvény nem ismer tudóst és tudatlant,
vagyonost, szegényt. Akármi van a fe-
jemben, a Sínai-hegy nekem sem adott
külön Tízparancsolatot".

Sík Ferenc olvasatában ez a gondolat ad
- visszamenőleg is - tágabban értelmezett
aktualitást a drámának, és ez a morális
dilemma billenti át Bessenyei Ferenc
alakítását is a kanosszát járó, meg-hurcolt
ember szenvedéséből egy tudati dráma
intellektuel hősének szellemi-erkölcsi
megpróbáltatásába.

A Várszínház előadását a színháztör-
ténet számára alighanem Bessenyei Fe-
renc alakítása, egyszemélyes színészi
remeklése fogja megőrizni. Az a tény,
hogy a színész életkorban most közelít a
szerephez, az előadás szempontjából
másodlagos. Hiszen egy emberöltővel
ezelőtt senki sem tartotta Bessenyeit túl
fiatalnak Galilei szerepére... Mint ahogy
nem is volt az! De a másik, az új Galileit
igazán ma képes eljátszani. A változás
inkább ott érhető tetten, hogy Bessenyei
is lehiggadt, bölcsebb lett, ám ezáltal nem
a szerep bölcselkedő, töprengő szakaszait
hangolta át, hanem a megtört test és a
töretlen lélek konfrontációját, az
öregember néha már-már gyermekes
naivitását fedezte fel. A fáradtság, ami
időnként elnehezíti tagjait, Galileinek
sajátja. Ám az a megmosolyogtató aggkori
elgyengülés, ami néha-néha meghatározza
magatartását, félig-meddig szerep. Termé-
szetesen nem Bessenyei Ferencé, hanem



Galileié! Aki testi törődöttségét bevallva,
vállalva is, mentséget keres önmagának,
de ugyanakkor bölcs derűvel és villódzó
iróniával legyőzi mindazokat, akik
elfogadnák ezt a mentséget.

Galilei egy tömbből faragott jellemét
Bessenyei rengeteg szálból, színből kom-
ponálja: nemcsak a drámai szituációk
rendjében változik, de aszerint is, hogy ki
kerül varázslatos szellemi áramkörébe.
Hanghordozása, tekintete, de még a kéz-
mozdulata is más, ahogy egyre inkább
érzi maga körül a szorítást, ahogy rádöb-
ben a neki állított csapda kivédhetetlen
voltára, és legyőzhetetlen szellemét
mindinkább gúzsba köti a félelem. A
nagy ember esendősége és az esendő
ember nagysága villódzik Bessenyei ala-
kításában, egymással feleselve, vitázva és
mégis elválaszthatalanul.

Egy híján harminc szereplő neve sze-
repel a színlapon. Nemcsak a kritika,
valójában a szerző igazságtalansága, hogy
teljesítményük tökéletesen alárendelődik
Galilei szerepének, játékának. Úgy tűnik,
hogy Sík Ferenc nem is várt, köve-telt a
társulat tagjaitól ennél többet. Be-érte a
disszonáns hangok kerülésével s a
Nemzeti Színház társulatában nem min-
dig érvényesülő összjátékkal. S ha most
elő is ráncigálhatnánk egy-egy jelzőt a
kritikusi szókészletből, a színészek össz-
játékát és Bessenyei alakításának mind
teljesebb kibontakoztatását szolgáló mű-
vészi alázatát ez nemigen honorálná. De
Béres Ilona szerepe valóban nem több,
mint az, hogy Niccolininéként a csodálat
és valamiféle intimitás légkörét árassza.
A titkár, a szolgáló, akárcsak az őrök -
megannyi szöveggel rendelkező statiszta
az előadásban. Ahol némi lehetőség nyílt
az egyénített jellemrajzra - az inkvizíció
ülésén -, ott a közreműködők, Nagy Zol-
tán, Izsóf Vilmos, Csurka László és a töb-
biek - árnyaltan érzékeltették a lényegé-
ben közös történelmi és politikai funkciót
betöltő emberek személyes sokféleségét.
Markáns portrét formált az írnok
szerepéből Suka Sándor: besúgója a maga
kisszerűségében szánalmas és félelmetes,
idegenségében nagyon is ismerős. Csak
Torricelli kulcsfontosságú jeleneté-ben
éreztem, hogy Kalocsay Miklós vagy
túlságosan súlytalan a szerephez, vagy
túlságosan visszafogott. A Galileivel való
mérkőzés drámájában képtelen elhitetni a
tudomány folytonosságát képviselő ifjú
tudós szellemi erejét és erkölcsi katalizá-
torszerepét.

Ha Sík Ferenc mindenáron újításra, a
hagyomány megtagadására törekszik,
nyilván nem Varga Mátyást kéri fel a
díszlet megtervezésére, akinek stílusa,
gazdag életműve is szorosabban kötődik
az ősbemutató időszakához, mint a je-
lenhez, és aki méltó részese volt a har-
minc év előtti sikernek. De Sík Ferenc
feltételezhetően és érzékelhetően ebben
éppen a folyamatosságot kereste, és az
előadás stílusos, esztétikus látványkeretét
választotta, ehhez pedig Varga Mátyás
eszményi partner. Mint ahogy Schaffer
Judit sem próbált valamilyen módon
kiugrálni a hagyományos előadás köré-
ből: egyéniségét, fantáziáját visszafogva, a
történelmi figurák funkciójához alkal-
mazkodott, és legfeljebb az egyházi mél-
tóságok sokféle öltözékének megkompo-
nálásakor mutatta fel az egyformaságot
élénkítő árnyalatok és változatok látvá-
nyos gazdagságát.

Németh László Galilei-drámájának
várszínházi felújítása nem hozott fordu-
latot, revelációt a magyar színházi élet-
be. Akik Sík Ferenc szuverén vízióját
vagy a Galilei-dráma merőben új értel-
mezését, valamiféle meghökkentő él-
ményt, soha nem sejtett értékek felfede-
zését vagy a drámával való polémia kere-
sett merészségét várták - meglehet, csa-
lódtak. Ez az előadás „csak" egy kortársi
magyar dráma maradandóságát, jelen
idejű érvényét és egy nagy színész meg-
újulni képes töretlen alkotóerejét bizo-
nyította.

Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy ezt
a teljesítményt lebecsülhessük.

Németh László: Galilei (Várszínház)
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CSÁKI JUDIT

Fo(ri)ntos siker

A Csókos asszony a Vígszínházban

Újraéledt egy hagyomány. Legalábbis
ezzel voltak teli a lapok meg egyéb mé-
diák is a Csókos asszony vígszínházi be-
mutatója körül. Zerkovitz Béla és Szi-
lágyi László operettjét valóban itt, ebben
a színházban mutatták be annak idején, és
az is igaz, hogy akkoriban majd' minden
évad végére jutott egy-egy kassza-sikert
ígérő operett. Ez a hagyomány-
élesztgetés mégis olyan kabát, amely
utólag készült egy olyan gombhoz, ame-
lyet Csókos asszonynak hívnak.

Nincs ebben ünneprontás - annál is
kevésbé, mert ünnep se nagyon van. A
Csókos asszony nem ritka igazgyöngye
hamisítványokkal teli színházi életünk-
nek, nem is véletlen csoda. Premierjét
annak rendje s módja szerint jó előre ki-
írták a próbatáblára; utóbb néhány sze-
reposztási terv módosult, hiszen némi
mozgás mutatkozik a színház társulatá-
ban. De a próbák kezdetén aligha gon-
dolhatta komolyan valaki, hogy a Csókos
asszony „küldetéses" produkció, s a ha-
gyományélesztés olykor nemes, máskor
fölösleges céljával kerül színre. Nem is
lett volna érdemes ilyesmin gondolkodni
- annyi egyéb végiggondolnivaló akadt az
évad utolsó bemutatója idején.

Nem annyira hagyomány, inkább egy
változatlan adottság az, amely a mai Víg-
színházat a hajdanival összefűzi: a néző-
tér mérete. Ez az adottság egyre nagyobb
„művészi" szerephez jut manapság, ami-
kor a színház mindkét alapvetőnek tartott
funkciója másként működik, mint egykor.
A művészeti tevékenység egyre
nehezebben választható el a szórakozta-
tástól, ugyanakkor egyre nehezebb egy-
szerre művelni a kettőt. Várkonyi Mű-
vész Színházában a műsortervről első
látásra megállapítható, hogy mely pro-
dukciók voltak hivatva eltartani a többit.
Manapság aligha hihető, hogy a méltán
sikeres Miller-darab, Az ügynök halála
eltarthatna mondjuk egy rossz operettet -
ez csak fordítva képzelhető el. Azzal
együtt, hogy Az ügynök halála például a
művészi és szórakoztató színházi törekvés
szerencsés metszéspontjában született.. .

A Csókos asszony bemutatása körül
keletkezett „ideológiák" mosolyogtatók.
Egyet kivéve: azt, amely a kasszára


