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Zsótér Sándor rendezi a Kamara-Tantuszban Bertolt Brecht drámáját, a Galilei életét 

„A világos gondolkodás mindig vérlázító" 
A PONTOS ES VILÁGOS GONDOLKODÁS. A TISZTA GONDOLAT MINDIG 
VÉRLÁZÍTÓ OLYAN EMBEREK SZÁMÁRA, AKIK SZERETIK ELMASZATOLNI 
A DOLGOKAT - MONDJA A GALILEI ÉLETE MA ESTI BEMUTATÓJA ELŐTT 
A RENDEZŐ. ZSÓTÉR SÁNDORNAK - AKIT SOKAN A MAGYAR SZÍNHÁZI ÉLET 
SAINT-JUSTJÉNEK TARTANAK - EBBEN A SZEZONBAN EZ MÁR A HARMADIK 
BRECHT-PRODUKCIÓJA. 

- Miért vonzódik ennyire Brecht-
hez1 

- Mert jóval okosabb, mint én, 
több a humora, mint nekem, és a 
darabjaiban sok megszokott do-
logról kiderül, hogy nem egészen 
úgy van, ahogy eddig gondoltuk, 
tetszik az a dialektika, ahogyan 
nála egy tényhez vagy esemény-
hez hozzászólnak a szereplők, tet-
szik a meseszövése is, ami talán 
korszerűtlen dolog, tetszik a szö-
vegcinek kíméletlensége, engesztel-
hctctlensége. Nála fontos a pont, 
a vessző, meg a kettőspont és a 
pontosvessző. Értelmük van. Szük-
ség van ma ilyen friss szöve-
gekre. 

- Idehaza többnyire csak a Kol-
dusoperát és a Kurázsi mamát 
játsszák. Miért I 

- Egyszerű: nem olvassák a töb-
bit. Ezek az ismertebb nagy művei 
inkább nézőbarátok, van bennük 
egy érzelmes, megragadható schil-
lcri történet. Azt hiszik a rendezők, 
hogy ezek vonzóbbak az emberek 
számára. Nálunk egyébként több-

nyire a színészek sem szeretik 
Brechtet, sok bajuk van vele, mert 
a szövegei fegyelmezettek és pon-
tosak, így a színész belső fegyelme-
zetlenségének súlyos következmé-
nyei lehetnek. Brecht azért sem 
népszerű, mert a pontos és világos 
gondolkodás, a tiszta gondolat 
mindig vérlázító olyan emberek 
számára, akik szeretik elmasza-
tolni a dolgokat. 

- Azí mondta a sajtótájékozta-
tón: kifejezetten Király Levente 
miatt csinálja meg a Galileit. 

- Isten ajándéka, hogy Leventé-
vel összetalálkoztam. Miután 
mindketten szemérmesek vagyunk 
és gyávák, ezt négyszemközt soha-
sem beszéljük meg egymással. Ne-
kem azért van lehetőségem bizo-
nyos darabokat megcsinálni, mert 
ő létezik. Mindig nehezebb és 
összetettebb feladatokat keresek 
számára. Az ügynök halálát szin-
te melodrámának tartom, a Fals-
taff már jóval összetettebb feladat 
volt, a Galilei pedig még annál is 
bonyolultabb. Nem szeretném, ha 

I Zsótér Sándor Király Leventével a próbán. (Fotó: Veréb Simon) 

parkolópályára kerülne Levente ki-
vételes szaktudása, ami csak akkor 
működhet, ha méltó feladatokkal 
találkozik. Teljesen érthető, ha oly-
kor fél, reszket a nagy kihívástól, 
de épp ez a szép. Ki kell próbál-

nunk, meddig terjed a tudásunk. 
A Galilei életét tényleg csakis mi-
atta választottam, nincs másik szí-
nész az országban, akivel és akinek 
megcsináltam volna ezt a darabot. 

- Miért érdekes ma ez a közép-

kori csillagászról szóló törté-
net! 

- Mindig időszerű és aktuális, 
amikor vannak olyan határozott 
személyiségű emberek, akik vala-
mivel szenvedélyesen foglalkozni 

akarnak, és ez másoknak, a hata-
lomnak nem tetszik. Arculcsapó 
a darabban az a pillanat, amikor 
Galileit ráveszik arra, hogy elálljon 
mindattól, amiben hitt, amiért 
egész életében dolgozott. Brecht 
egy új változatot is írt saját darab-
jához, amelyben azt gondolta, Ga-
lileinek saját magáról is ítéletet 
kell mondania. Bűnös, mert kon-
formérdekek miatt, gyávaságból 
visszavonta a tanait, és ezzel több 
tíz vagy száz évre visszavetette a tu-
domány fejlődését. Engesztelhetet-
len marad ezzel kapcsolatban saját 
magával is: nem hajlandó hősnek 
látszani. 

- Galilei kapcsán kicsit önma-
gáról is beszél1 

- Valamennyire ez minden darab-
ra igaz. A színdarabban megírt fi-
gura okosabb nálam, mert tudja, 
hogy nem eszik olyan forrón a ká-
sát. Azt is tudja, annak érdekében, 
hogy dolgozni tudjon, milyen csa-
lafintaságokat, ravaszságokat és sze-
métségeket kell elkövetnie. Brecht 
Galileit egy hedonista figurában ír-
ta meg, azaz mulatságosan szakít 
mindenféle olyan ábrázolással, 
amely a tudósokat, filozófusokat, 
csillagászokat elvont mókusoknak 
képzeli. Az ő Galileije nagyon is jó-
zan és hétköznapi ember, számá-
ra a zabálás és a munka egyszerre 
nyűg és szexuális szenvedély. 

HOLLÓSI ZSOLT 

A nagy olasz csillagász szerepében: Király Levente 

Szeretetközpontú Galilei 
KIRÁLY LEVENTE (KÉPÜNKÖN) MU-
TATKOZIK BE MA ESTE A GALILEI 
ÉLETÉNEK CÍMSZEREPÉBEN. SZE-
GED SZ ÍN ÉSZ KI RÁLYÁT A MAGYAR 
KULTÚRA NAPJÁN ARANYGYŰRŰVEL 
TÜNTETTE KI AZ ÖNKORMÁNYZAT 

- Zsótér Sándor azt nyilatkozta, ki-
fejezetten ön miatt rendezte meg 
a darabot. Mit szól ehhez I 

- Hazudnék, Jia azt mondanám, 
nem esik jól egy olyan szeretetköz-
pontú embernek, mint amilyen én 
is vagyok. Igyekszem szeretetet ad-
ni, megértő lenni, és boldogság, ha 
én is ezt kapom másoktól. Zsótér 
Sándor nagy felelősséget hárított 
rám ezzel a kijelentésével, hiszen ez 
azt is jelenti: bízik bennem. Nagy 
kételkedő vagyok, minden új fel-
adatnál hatalmas félelem van ben-
nem, hogy meg tudok-e felelni a 
várakozásnak. Ez persze jó is, mert 
olyasmire is sarkall, amire egyéb-
ként nem vállalkoznék. 

- Szereti a brechti színházat 1 
- Nem játszottam túl sok Brecht-

darabot. A Koldusoperában viszont 
kétszer is benne voltam. Először 
még 1957-ben főiskolásként a fölöt-
tünk járó évfolyam legendás vizsga-
előadásában, amit tehetséges fia-
tal tanárként Szinetár Miklós ren-
dezett. Az ifjúság eszelős buzgal-
mával és akaratával vettünk részt 
abban a fergeteges hangulatú pro-
dukcióban. Fülöp Zsigmond, Mar-
gittai Ági, Bodrogi Gyuszi játszot-
ta a főszerepeket. Akkor szerettem 
meg Brechtet, akinek az úgyneve-
zett elidegenítő effektusra épülő 
színházát sokan nem kedvelik. Ez 
az elidegenítés persze nem egészen 
úgy működik, ahogy azt Magyaror-
szágon a rendezők általában elkép-
zelték. Brecht darabjaiban tényleg 

(Fotó: Veréb Simon) 

gyakran táblákra felírva jelenítet-
tek meg bizonyos tantételeket, de 
ezzel együtt sem volt soha brosúra-
szerző. A brechti színházat nehéz jól 
játszani, mert rengeteg gondolat 
van benne.. 

- Mitől érdekes a Galilei élete ! 
- Brecht szellemi kalandra hívja 

a nézőt. Érdekes kérdés, hogy egy 
olyan nagy tudósegyéniség, mint 
Galilei miért csinálja mindazt amit 
csinál. Miért tagadja meg a tanait, 
majd majd miért fejezi be mégis 
felügyelet alatt titokban a Párbe-
szédek a két legnagyobb világrend-
szerről című nagy művét? Bűnös 
volt-e? Vállalnia kellett volna a mág-
lyahalált? Döntésének következ-
ményei tragikusak voltak, mert az-
zal, hogy visszavonta tanait, vissza-
vetette a tudomány fejlődését. Nem 
kért és nem fogadott el feloldozást, 
saját magát ítélte el. 

- Milyen tanulságokkal szolgál 
Galilei sorsa ! 

- Gabiéi szélsőséges ember volt, 
a gondolkozás megszállottja. Rá-
jött, hogy az az igazi tudomány, 

amit nem elefántcsonttoronyban 
művelnek. A forradalmian új tudo-
mányt is úgy kell közvetíteni, hogy 
az egyszerű emberek is megértsék. 
A tudás nem lehet öncélú, a kuta-
tónak az a dolga, hogy segítse az em-
beriség fejlődését. Galilei egészen ki-
vételes egyéniség volt, akinél az 
együttélés törvényei egészen más-
hogy működtek, mint egy más, hét-
köznapi embernél. A nézőknek rá 
kell hangolódniuk a darabra, oda 
kell figyelniük már az elejétől fog-
va ahhoz, hogy igazi szellemi ka-
landban legyen részük, és megért-
sék, miért olyan ez az ember, ami-
lyen. 

- Mit jelent önnek a Szeged kul-
túrájáért aranygyűrű! 

- Fontos, hogy az a közösség, ahol 
élünk és a hivatásunkat gyakorol-
juk, elismerje a munkánkat és 
visszajelzést adjon. Jólesett! Na-
gyon köszönöm mindenkinek. 

-A Király családban apának és 
fiának két egymást követő napon 
van premierje, hiszen Attila teg-
nap John Proctor szerepében mu-
tatkozott be a nagyszínházban. 
Milyen az, amikor két bemutató-
ra készülnek egyszerre! 
- A premier előtti hetekben soha-
sem vagyok otthon kellemes em-
ber. Szerencsére a családom ara-
nyosan és megértően tűri ezt. At-
tilával ezekben a napokban alig 
t a l á lkozunk , h i szen m i n d -
kettőnket saját szerepünk köt le. 
Apaként számomra pluszizga-
lom, hogy neki hogy jön össze az 
előadás. Én már elég idős vagyok 
ahhoz, hogy tudjam, nem sikerül-
het mindig minden tökéletesen, 
ezért a kiugró alakításoknál fon-
tosabb az egyenletes jó színvonal. 
A fiam még fiatal, ő minden új 
szerepével bizonyítani akar. 

H. ZS. 

És mégis mozog a Föld I 
GALILEO GALILEI OTA TUDJUK, 
HOGY A SZABADON ESŐ TÁRGY FO-
LYAMATOSAN GYORSUL, A HOLD 
FELSZÍNÉT KRÁTEREK ÉS HEGYEK 
TAGOLJÁK, S A JUPITERNEK IS VAN-
NAK HOLDJAI. BÁR EZEK A MEGÁL-
LAPÍTÁSAI IGAZAK VOLTAK, MÉGIS 
BŰNHŐDNIE KELLETT MIATTUK. 

„Szemmel a Szent Evangéliumot 
szemlélve, és kezemmel érintve 
esküszöm, hogy őszinte szívvel és 
nem színlelt hittel megtagadom, 
kárhoztatom és elátkozom a téve-
désemet." Ezek a szavak egy nagy-
szabású per végén, egy megfáradt 
arcú, hetvenéves öregember szájá-
ból hangzottakéi 1633. június22-
én egy római kolostor falai között. 
A zsúfolásig megtelt teremben püs-
pökök, teológusok, filozófusok, s 
maga VIII. Orbán pápa hallgatta, 
amint az akkorra Európa-szerte 
híressé vált férfi fehér ingben, térd-
re ereszkedve megbánást tanúsít a 
katolikus egyház szemében eretnek 
nézetei miatt. Gondolatai ellent-
mondtak a Szentírásnak és a tudó-
sok Arisztotelész óta hangoztatott 
tanításának, miszerint a Föld a vi-
lág közepe, a körülötte lévő univer-
zum pedig mozdulatlan. Ehelyett 
azt vallotta, hogy a Föld a Nap kö-
rül kering, és forog saját tengelye 
körül. Veszélyes gondolatok vol-
tak ezek, amelyekért harminchá-
rom évvel korábban megégették 
Giordano Brúnót. Egyben forra-
dalmiak, hiszen megalapozták a 
modern csillagászatot. 

Az egyházi bíróság elé állított 
férfi az 1564-ben született olasz 
Galileo Galilei volt, aki számos 
tudományos felfedezést tett a fizi-
ka és a csillagászat terén. Bár a 
Föld-központú világképet először 
Nikolaus Kopernikusz hirdette 
meg, elméletét később fohannes 

• Galileo Galilei korabeli portréja. 

Kepler és Gahlei is alátámasztot-
ta. Az olasz tudós első fontos fel-
fedezését egyetemistaként tette: a 
templom mennyezetén lengő csil-
lár mozgását megfigyelve, majd 
zsinórra függesztett súlyokkal kí-
sérletezve megállapította, hogy bár-
mennyire lengjen is ki az inga, pá-
lyáját mindig ugyanannyi idő alatt 
teszi meg. Tételeit az első pontos-
nak mondható órák készítésénél 
hasznosították. 

A kutatásaival elismerő támoga-
tókat és ellenségeket egyaránt 
szerző Galilei 1591-ben végezte el 
a szabadeséssel kapcsolatos híres 
kísérletét a pisai ferde toronyban. 
Az épület tetejéről a tudós segítői 
két különböző súlyú ágyúgolyót ej-
tettek a földre, s azok szinte egyszer-
re csapódtak be. Galilei ezzel meg-
cáfolta Arisztotelész tételét, misze-
rint a különböző súlyú tárgyak el-
térő sebességgel esnek. Ehelyett azt 
álh'totta, hogy a zuhanás sebessé-
gét meghatározó egyetlen tényező 
a légellenállás. A csúszdán legurí-
tott vasgolyók mozgását tanulmá-
nyozva arra is rájött, hogy a lefelé 
guruló vagy eső test folyamatosan 
gyorsul. 

A csillagászat terén is korszakal-
kotó eredményeket ért el. Az álta-
la tökéletesített távcsővel megállapí-
totta, hogy a Hold felszínét kráte-
rek, hasadékok és hegyláncok so-
kasága tarkítja. Felfedezte, hogy a 
Jupiter körül is holdak keringenek, 
később a napfoltokról készített váz-
latrajzot. 

A tapasztalatairól Itália-szerte 
előadásokat tartó tudós népszerűsé-
ge egyesekből irigységet és félté-
kenységet váltott ki, s minden esz-
közzel igyekeztek lejáratni. A soro-
zatos támadások közepette a 
meggyőződése mellett kitartó Ga-
lileit még hitetlenséggel is megvá-
dolták. Az inkvizíció többször is 
vizsgálatot kezdett ellene, s ő mind-
annyiszor kénytelen volt vissza-
vonni tanait. A világegyetemmel 
kapcsolatos vitákat lezárni akaró 
pápa kérésére pedig megírta a két 
ellentétes tábor nézeteit ismertető 
művét, a „Párbeszéd a két fő világ-
rendszerről" című könyvet, amely 
azonban újabb vihart kavart, mivel 
a pápa szándékával szemben még-
sem Kopernikusz tanainak elutasí-
tásával zárult. 

Emiatt Rómába rendelték Gah-
leit, akit az egyházi bíróság 1633-
ban nézeteinek megtagadására 
kényszerített, bár a legenda szerint 
a Földre utalva magában azt mor-
molta: és mégis mozog. A haláltól 
megmenekült, de élete hátralevő ré-
szét egy Firenze melletti házban, 
fogságban kellett töltenie. Könyve-
it betiltották, egyik leghíresebb 
műve, a „Két új tudomány" vi-
szont ebben az időben jelent meg 
Hollandiában, ahová a kéziratot 
titokban sikerült kicsempészni. 
Forradalmi jelentőségű munkájával 
a modern kori fizikatudomány 
alapjait rakta le, amelyeket a halá-
lának évében, 1642-ben született 
Isaac Newton fejlesztett tovább. 

HEGEDŰS SZABOLCS 


