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zubbonyban rohangáló Jacques Roux (Laman-

da László), Sade-nak pedig a piperkőc Duperret,

akit Szikra József ösztönei által terrorizált, meg-

zavarodott gyereknek mutat fájdalmasan mulat-

ságos alakításában.

Az ellentmondó kettősségekben való látás-

mód végig az előadás sajátja maradt, de az iró-

nia szerencsére nem szüntette meg a játszmák

tétjét. A Korcsmáros György-Köllő Miklós alkotó-

páros a darab veretes filozofikusságát a játék fi-

noman kimunkált esztétikusságával próbálta

emészthetőbbé tenni. Ezen törekvésüket azon-

ban arra is felhasználták, hogy azokban ajelene-

tekben, amelyekről nem jutott eszükbe semmi, a

gondolatokat ügyesen kimódolt látvánnyal pótol-

ják. Ez fel-feltűnt már az egyenetlenebb első

fel-vonásban is, de különösen szembeötlött az

egyébként erőteljes második rész végén, az elő-

adás záróképében, amikor Coulmier bárgyú lo-

jalitástól csöpögő zárszava után családjával

együtt lemegy az ápoltak közé, akik őt is a Marat

megölése miatt szabadsághőssé avanzsált

Charlotte Corday (Tihanyi Tóth Kinga) henteské-

se alá vonszolják. Ebben a pillanatban a színpad

mélyén leomlik egy fal, és egy gigantikus köny-

vespolcot pillantunk meg, mire a karosszékében

pezsgőt szopogató Sade hangosan röhögni

kezd, s lassan megindul a vasfüggöny. Az élet

valóban másolni szokta a színpadot, valóban

meg tudnak mozgatni valódi köveket is ezek az

imitált forradalmárok? Honnan van ebben a be-

altatózott, fásult tömegben annyi erő és öntudat,

hogy megszabaduljon piti zsarnokától? A kapos-

vári előadás végén szintén leomlott egy fal, csak-

hogy ott mögötte a Corvin köz képe rajzolódott ki,

s előtte Máté Gábor kezében macskakövet szo-

rongatva sírt; most könyvtárat látunk, és az elő-

térben Gáti pezsgőspohárral a kezében nevet-

gél. Sem önmagában, sem Ács rendezésével

összevetve nem látom e gesztus értelmét, hi-

szen Sade szkepszise kezdettől fogva kiterjedt a

tudásra is, ezért az utalgatás a könyvtárra funk-

ciótlan önismétlésnek tűnik. Persze ezt abban a
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pillanatban nincs időnk végiggondolni, olyan

erős és meggyőző a hatás. Az előadás, ha gon-

dolatilag nem is, teátrálisan kétségtelenül frap-

pánsan zárul.

Mivel Peter Weiss darabja igen kemény, igen

nehéz mű, és Győrben rég játszottak utoljára

ilyesmit, joggal lehetett tartani attól, hogy a be-

mutatót értetlenkedve fogadja majd a közönség.

A premierre még ki sem volt találva az elég hosz-

szú tapsrend, a színészek kissé meglepődve és

elfogódottan vették tudomásul a talán nem is re-

mélt kirobbanó sikert. A kritikusnak pedig hízott a

mája, hogy lám-lám, az ismét egyre inkább elha-

rapódzó nézettel szemben a nagyérdeműnek

nem csak a könnyen emészthető, habkönnyű

bohóságok kellenek. A társulat bebizonyította,

hogy az élet komorabb és összetettebb oldalá-

nak ábrázolására is képes, a győri publikum pe-

dig tanújelét adta: elvárja, hogy kedvencei a

szórakoztatáson kívül a világ értelmezésére is

kísér-letet tegyenek. Nem blöffölve és

nagyképűsködve, hanem eltökélten és

igényesen.
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anácskozás is a premier
dekes témákat taglaltak
de bármiről beszéltek

i fegyvertény volt: a mű
sának újrafelfedezése.
nyomában keletkezett
szletesen ír Radnóti
című tanulmányában;

serépfalvi, 1991); raj-

ta kívül is számosan (például Földes Anna a
SZÍNHÁZ 1978/10. számában) elemezték an-
nak a ténynek a kontextusát, hogy Németh
László különféle nyomások és késztetések ha-
tására átírta az 1953-ban született Galilei ne-
gyedik felvonását.

Miről, mire? Itt kezdődnek a paradoxonok, hi-
szen az efféle rehabilitációs, illetve igazságszol-
gáltatás történetek nyomán kialakult papírforma
azt diktálná, hogyjóról rosszra, bátorról opportu-
nusra... Csakhogy a válasz nem ilyen egyszerű,
még abban az értelemben sem, hogy a papír-
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forma ellenkezője történt volna. Csak valami

hasonló.

Persze nem a negyedik felvonással illenék

kezdeni, hanem a hőssel, Galileivel, és azzal,

hogy a róla írott dráma tán a legtipikusabb Né-

meth László színművei közt, s ennyiben maga a

mérték; amennyiben a gondolati-morális tézis

színpadi működtetésére egy ember figurája

szolgál, amennyiben a történet - miként nála

szokásos - voltaképpen egyetlen sorsforduló és

annak előttje meg utánja, amennyiben a dráma a

gondolatiságban és kevésbé a színpadon zajlik -

és bizonyára hosszan lehetne sorolni még a

Németh László-drámák jellegzetes vonásait.

Ezekben a Galilei mind tipikus, és a szakirodalom

szerint a szerző legjobb drámája. (A szak-

irodalom ebben a minőségében az átírt negyedik

felvonást tekintette autentikusnak - mert ez volt

hozzáférhető.)

Galilei ráadásul zseni, korának is feltétlen

zsenije. Külön kérdés, hogy ebbéli minőségében

egyáltalán alkalmas-e arra, hogy az ő „drámája"

színpadi drámaként hasson, s nem menti-e föl

minden hagyományos és műfaji értelemben vett

drámaiság alól a zsenialitás magasrendű, ám

mégiscsak puszta ténye. Drámaiságot mondok,

holott elsőrendűen erkölcsiségre gondolok - ez

azonban már éppen a negyedik felvonás problé-

mája.

Ha már dráma, hát a vállalás drámája - e

rossz és az elkoptatás felé tartó szó ezúttal rend-

hagyó módon kerül a mű centrumába: nem vala-

mely tett vagy annak következménye a tárgya,

hanem a következmény hatására bekövetkező

újabb tett. Nevezetesen: vállalja-e Galilei, hogy a

kopernikuszi világkép megtagadása révén meg-

mentette az életét és képességét zsenialitása ér-

vényesítésére?

Németh eredeti Galileije vállalta. Kicsit bele-

rokkant abba, hogy kompromisszumot kötött,

azaz megtagadta tudományos meggyőződését -

majd feltápászkodott, és munkához látott Tor-

ricellivel. Felfedezett még ezt-azt. Ez a befejezés

- a kompromisszumkészség kifejezése, a

tudományos elhivatottság morál fölé helyezése,

ilyenformán bizonyos „erkölcstelenségek" ma-

gasrendű apológiája - nem elsősorban és nem

csak az akkori politikai fennsőbbségnek nem tet-

szett. Ők amúgy kétségkívül joggal vélhették

úgy, hogy világnézetükhöz radikálisabb emberi

tartás passzol. Nemigen tetszett Németh baráta-

inak sem - közülük néhánynak persze már az

sem tetszett, hogy Németh drámát ír a Nemzeti-

nek. Nem lehetett pontosan tudni, mennyire tet-

szett magának a szerzőnek, aki sokat kínlódott

az egész művel, sokat tépelődött annak különféle

lehetséges értelmezésein (például azon, hogy

mennyire jöhet kapóra az aktuális hatalomnak a

Galilei-történet szükségszerű antiklerikalizmusa).

A hatalom ódzkodása, a bemutató halasz

tódása, Major Tamás (Galilei szerepének váro-

mányosa) növekvő vonakodása - és alighanem

Németh belső bizonytalansága együttesen ve-

zethetett ahhoz, hogy az író átírta a negyedik fel-

vonást.

Az új vég szerint Galilei belerokkan abba,

hogy megtagadta meggyőződését, és ezzel

kompromisszumot kötött. Elítéli önmagát - sú-

lyosabban, mint ahogy őt elítélték. Arra is rá kell

döbbennie, hogy az a magasztos érdek, mely őt

megalkuvásra bírta, hamis, a tudomány nélküle

is feltartóztathatatlanul halad előre.

Ez történelmi vonatkozásaiban talán nem au-

tentikus Galilei-mű, de legalábbis dráma - sok

ilyet írtak fiktív főhőssel is. A kompromisszum

megkötése tragikus vétségnek bizonyul, és be-

indítja a konvencionális dramaturgiai gépezetet,

melynek ezentúl legfeljebb a tónusa kérdéses,

az iránya, a kicsengése nem.

Az eredeti negyedik felvonás viszont megle-

hetősen drámaiatlan - még dramaturgiai gépe-

zet, sablon sincsen rá. Galilei kompromisszumot

köt a saját kompromisszumával, hogy tovább

dolgozhasson - drámai értelemben oly nehezen

tehető hitelessé ez a verzió, hogy a fanyalgó

Major Tamásnak ezúttal nem is kellett politikai

meggyőződésével viaskodnia, elég volt, ha

„csak" színházi ösztöneire támaszkodott. Nem

akarta eljátszani a szerepet - nemis játszotta el.

Németh László maga is sokszor kifejtette,

hogy bár a szó komplex értelmében eredetibb-

nek tartja az első változatot, magához, az általa

Tóth Tamás (Torricelli), Héjja Sándor (Galilei)
és Szilágyi Enikő (Niccolininé)

ismert kultúrkörhöz, mi több, az általa legjobban

tisztelt görög drámai hagyományokhoz közelebb

állónak érzi a második befejezést. S ha tekintet-

be vesszük is, hogy bizonyos szerzői megnyilat-

kozásoknak az adott korban lehetnek olyan spe-

ciális motivációik, melyek az őszinteség megkér-

dőjelezésére bíztathatnak, úgy vélem, ebben az

esetben erről nincsen szó. És bár Németh távol-

ról sem tartotta érvénytelennek az első változa-

tot, sőt, szerette volna, ha az is megjelenik, nyo-

ma sir cs írásaiban, naplóiban annak, hogy egy-

szer, a helyzet fordultával ismét azt az első ne-

gyedik felvonást szeretné drámája végén látni.

A fentebb említett paradoxonok sorába tarto-

zik, hogy miután Németh átírta a negyedik felvo-

nást, hosszan folyt a hercehurca a mű megjele-

nése és bemutatója körül. Az író voltaképpen azt

élte meg, amit korábban megírt a Galileiben: a

kompromisszum megkötésének morális és

praktikus kálváriáját. (Nota bene: ha a politikai

hatalmasok késztetése lett volna az átírás döntő

oka, kajánul megjegyezhetnénk, hogy bolond is

volt az illetékes: a „puha" vég helyett „keményet"

íratott.)

A debreceni Németh László-konferencián ki-

adtak egy kis könyvecskét, amely tartalmazza a

mű keletkezésének történetét, valamint az ere-

deti negyedik felvonást. A történetet és a művet

elemzők közül jó néhányan körülményeskedve

taglalják a két negyedik felvonás viszonyát: Gö-

römbei András például mindkettő számára

„mentségeket" igyekszik keresni, mi több, he-

lyenként azt bizonygatja, hogy a kétféle vég el-

lentétességében is kiegészíti egymást, vagy

hogy a másik léte használ az egyiknek és így to-
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Héjja Sándor és Csíkos Sándor (Maculano)
(Máthé András felvételei)

vább. Ez a zavar tulajdonképpen már átvezet az
előadáshoz.

Lengyel György akkor „dobna" igazán nagyot
ennek a régi-új véggel felszerelt Galileinek a
megrendezésével, ha ez egy „papírforma"-
történet lenne. Ha mindez idáig lett volna egy
pocsék (végű) Galileink, de most eljött az idő,
hogy igazságot szolgáltassunk műnek-
szerzőnek: íme. Ha az egy klasszikus politikai
sztori lenne, egy diktatúraanekdota. De hát nem
az, itt nem restauráltatott egy hajdan
megcsonkított opusz. Ha-nem jobbra javíttatott
egy kevésbé jó.

Lengyel György nagyon és vakon bízott a
szerzőben. Ez utóbbi már önmagában sem tesz
jót egyetlen szerzőnek és egyetlen előadásnak
sem, arról nem beszélve, hogy Németh
gondolatiságának erejében anélkül is lehet
bízni, hogy színdarabjait tűznénk zászlóra.
Lengyel ezenkívül a mű keletkezéstörténetében
bízott, a pikantériában, a fegyvertényben, a
felhajtásban - ezeket sem tekintjük
hagyományosan és színházi értelemben
minőségképző elemeknek.

Nemigen tisztázott viszont az, hogy hol a he-
lye ma ennek a műnek; pontosabban: vannak-e,
s ha igen, hol, pontok, vonalak, helyzetek és ala-
kok, amelyek értelmezés és kellő megérzékítés
esetén itt és most jelentenek valamit. És ha igen,
mit vajon? Ha ma az ember létezni és dolgozni
akar, az élet, a köz- és magánsors sok mindent
parancsol rá, amit meg kell tenni, le kell nyelni, el
kell viselni - de bárminémű meggyőződés meg-

tagadása momentán nincsen ezek között. Azt
ma éppen nem kell. Aki teszi, önként és dalolva.

Érdekes kérdés lenne (esetleg, talán, félve
mondom) ez: hogyan élünk együtt azzal, amit
már megtagadtunk, elhazudtunk, amivel már
megalkudtunk. Nos, erre - ha már Németh Lász-
lóval és a Galileivel muszáj - az átírt, az eddig
szokásosan játszott negyedik felvonással lehet
felelni. A másikkal csak akkor, ha a cél annak bi-
zonyítása, hogy ez a Galilei egy ócska gazem-
ber. A dráma kis megerőszakolása révén ez sem
képtelenség.

Lengyel György azonban igazságot akart
szolgáltatni, ettől sem a mai valóság, sem a mai
színház nem téríthette el. Alapul vett egy tegnapi
vagy egy sosem volt valóságot, és egy tegnap-
előtti színházat, és abban játszatta el a Galileit.

Nem lehet tovább húzni: hogyan? Rosszul és
unalmasan. Nagy látványszínház amúgysem
volt várható - az egyetlen látvány egyébként a
színházépület maga volt -, az olyan darabokat
nem Németh László írta. Nem gondoltam, hogy a
színpadi közvetlenség, a hétköznapi színészi
megszólalások erőteljes divatja idején ezeket a
vívódással teli, de mégiscsak retorikus gondolat-
sorokat ilyen képtelenül avíttas stílusban lehes-
sen deklamálni, már-már parodisztikusan - de
lehetett. És: van egy újfajta deklamálás, mely a
kordivathoz jobban passzol; kicsit halkabban,
fogak-ajkak közt szüremlik a szó - és mégis
deklamálás. Csak a háttér posztmodern és csú-
nya, de lehet, hogy op-art.

Elmesélnek a szereplők mindent, miközben
az érintettség, a személyesség fájón hiányzik.
Van helyette az a bizonyos illusztratív játék,
melyben a mérges ember összevonja szemöldö

két, a töprengő a homlokát masszírozza, a vívó-
dó két karját szimmetrikusan mozgatja le s föl.
Amit éppen mondanak, azt mutogatják, még mi-
mikával is kísérik, a nyomaték kedvéért. Ilyenkor
a hatásszünet a hatás hiányában puszta csend, a
hallgatás egyszerű nem-beszélés - és máris
kínosan, feszengtetően hosszúvá válik a pro-
dukció.

Tévedés ne essék, nem az a baj, hogy ez itt
egy konzervatív, helyenként retrográd színházi
világ. Hanem az, hogy abból is a külsőséges, a
„mintha".

Nem sok értelme lenne a színészeket kárhoz-
tatni ezért. Hiszen a rendező egy monodrámát
állított színre, és nem érdeklődött a műből eset-
leg előbányászható viszonyok iránt. A színészek
tehát azt játszották, amit a szövegben találtak.
Az egyetlen kivétel Kóti Árpád volt; ő viszont
Márk, az inkvizíció írnokának szerepébe beleját-
szotta a színházi alaptípusok közül a rezonőrt és
az intrikust, a konkrét figurák közül meg a Ill. Ri-
chárd írnokát meg a Notre Dame-i toronyőrt. És
komikus is volt, nevetni is lehetett rajta - jónak
mégsem mondanám.

Az az egy színész, akire Lengyel odafigyelt, a
Galileit játszó Héjja Sándor volt. Héjja megtanult
szinte teljesen csukott szájjal beszélni, ettől ki-
csit emlékeztet a kései Latinovits egyik modoros-
ságára; az eszme itt az lehetett, hogy ettől lesz
nagyon emberi, de hát csak halk lett. Héjja na-
gyon egyedül van az előadásban, jobban, mint
ahogy az a szövegkönyvben írva van, és el sem
játszhatja azt a lehiggadást, belenyugvást, bele-
törődést, amit Galileiben csak a többiekhez való
viszonyában vehetnénk észre. Eljátszhatja vi-
szont egyedül is a megtört öregembert, ebben
látnivalóan kedvét is leli - de hát ehhez is a má-
sik negyedik felvonás kellene.

Mégsem gondolom teljesen érdem nélkülinek
ezt a bemutatót. Megszűnt egy mítosz, valóság-
gá vált egy legenda, megoldódott egy rejtély -
és ha ezentúl valaki mindenáron ezt a művet
akarja megrendezni s bemutatni, már tudhatja,
hogy elég, ha az életműsorozat vonatkozó köte-
tét kapja le a polcról, abban van egy használható
negyedik felvonás. Ha már, mondom, minden-
áron.
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