
FÜZI LÁSZLÓ A Galilei
Az ötvenes évek Németh László világában

Németh Vásárhelyról való távozását szinte a véletlen kényszerítette
ki. Még 1948 októberének végén kérte Illyés Gyula feleségét, hogy
járjon közben Ortutay Gyula miniszternél Judit lányuk osztály
ugrásának ügyében. Előzőleg a minisztérium elutasította a kérés
teljesítését, sőt, mivel a beadott kérvényből az is kiderült, hogy Ju
dit Vásárhelyen bejárt a VIII. osztály óráira, kilátásba helyezték,
hogy a főigazgató és az igazgató ellen fegyelmit indítanak. Németh
úgy vélte megelőzhetőnek, ahogyan ő mondta a bajt, hogy eltűnik

a tantestületből. Ezt követően tette meg a távozásához szükséges
lépéseket. Az idő mozgását, sőt még rezdüléseit is pontosan érzé
kelő Németh, aki számos alkalommal belelépett a nagypolitika tör
ténéseibe, önmagát pedig nem egy alkalommal a nemzet képvise
lőjének tartotta, (szárszói előadásának is voltak ilyen jellegű moz
zanatai), nem a kor utólag lényegesnek ítélt történéseiből vonta le
helyesnek bizonyuló következtetéseit, hanem a mindennapi élet
egyébként aprónak tűnő megnyilvánulásaiból. Azt mondhatjuk,
hogy életét annyira kitöltötte, teljessé tette a napi munkájával, hogy
a világ történéseit is ennek a kisebb világnak a változásain keresztül
érzékelte. S ha megnézzük a Naplóit, leveleit, vagy akár a műveit,

a szokásostól eltérő sorrendet itt az indokolhatja, hogy az aktuali
tások előbb kerülhetnek bele a Naplókba vagy a levelekbe, mint a
művekbe, és akkor is azt látjuk, hogy a politika napi történéseire
alig-alig utalt, legyenek azok bármilyen fontosak is.

A világ változásait saját világának változásain keresztül érzé
kelte, s az így megjelenő érzetei nem csapták be. Azt, hogy a
kommunista diktatúra idején nem taníthat, példának okáért pon
tosan érzékelte, s ha más nem, akkor az pontosan bizonyította
számára, hogy Vásárhelyről való távozása után sehol nem talált
otthonra, az alkotó munkára pedig a megváltozott világban nem
nyílt lehetősége. Az 1949-es esztendő történéseit szemlélve látjuk,
hogy bármerre is fordult, bárhova is ment, sehol nem talált ott
honra, vagy ha mégis otthonra talált volna, nyugtalansága, belső

feszültségei nem engedték, hogy egy-két hétnél hosszabb ideig
bárhol is megpihenjen, vagy éppen a munkához szükséges felté
teleket a maga számára kialakítsa. 1949-ben legalább tizenötször
változtatott lakóhelyet, s majdnem mindig a végleges letelepedés
lehetőségét fontolgatta, vagy éppenséggel kereste azt a helyet,
ahol letelepedhetett volna. Vásárhelyre egészen 1954-ig visszajárt.
Az utolsó hosszabb időszakot 1954 őszén töltötte a városban, az
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ottani nyugodt körülmények ideális feltételeket biztosítottak szá
mára a hipertónia jelenségeinek megfigyeléséhez.

Miközben Budapest, Debrecen és Hódmezővásárhely között
élt, mert egyik helyen sem talált állandó otthonra. Állandóan az a
kérdés foglalkoztatta, hogy hol is telepedhetne le véglegesen. Fel
merült ismét Sárospatak neve, aztán Szentendréé, közben Szente
sé, itt lakott vásárhelyi tanártársa, Mátyás Sándor, az Éget{) Eszter
Bozsója. Az időben előre haladva egyre inkább a Pesthez közeli
települések merültek fel gondolkodásában, Szentendre mellett Ze
begény, ahol felesége bérelt számára alkotóhelyet. A tulajdonos
azonban a visszaköltözés mellett döntött, így az itteni "munkahe
lyéről" le kellett mondania. Dolgozott Adyligeten is, a visegrádi
alkotóházban, Szentendrén, Farkas Ferenc zeneszerző kis kerti há
zában, Galyatetőn, aztán Magda lánya Sajkódon felépített kicsi
házában, Szigligeten, az alkotóházban. Életútjának dokumentu
mait szemlélve szüntelenül az az érzésünk támad, mintha mene
kült volna valami elől. Menekült, de nem egyszerűen a családja,
a család számára áttekinthetetlen élete elől, lányai közül egyéb
ként is szinte mindig mellette volt valaki, ő pedig rendszeresen
visszatért a fővárosba, anyjára és legkisebb lányára vigyáznia kel
lett, felesége állásban volt., És nem is azért, hogy az életritmusa
hoz, hol volt ekkor már az egyébként természetesnek tekinthető

életritmus, vagy inkább a munkájához szükséges teret megtalálja,
noha ezért is. A munkát vitte magával mindig, Vásárhelyen Sipka
Sándorral és Sipka Sándor feleségével, valamint Lidia Pavlovna
ukrán tanárnővel valóságos fordítókört alakított ki. A fordítás, a
fordításhoz kapcsolódó gépelés, aztán a gépelés ellenőrzése

visszatérő témája leveleinek. Még ma is érezzük: valójában még
iscsak elmenekült volna az egész fordítás elől. De a munka elől

nem menekülhetett, még ha szívesen meg is tette volna. A munka
már hozzánőtt az életéhez, nem tudott nem dolgozni, még akkor
sem, ha eredeti munka megjelentetése szóba sem jöhetett. Ezt is
pontosan érezte, pedig nem is mondta neki senki.

Ha írás nélkül nem is lehetett meg, a napi fordítói penzumok
nélkül még meg lett volna, ám ekkor mintha mégis inkább a kor
elől menekült volna. Mintha azt hitte volna, hogy a folyamatos
vándorlással ki tud lépni az időből, abból a korból, amelyik a
kényszerű szellemi tevékenységeket és a kényszerű vándorlásokat
rótta rá ... Az elszürkülő, s Németh számára egyre inkább a fordí
tói robottal sújtott időben ritkábbak lettek a baráti találkozások.
Mintha maga is tudta volna, hogy ezt az időszakot át kell élnie,
más lehetősége ezzel kapcsolatban nincs Egyetlen hosszabb baráti
együttlétről tudunk: Pilinszky János, az akkor még fiatal költő

Németh meghívására egy hónapot töltött el Vásárhelyen, 1950
nyarán. Még májusban írta neki Németh: "Ha fürödni szoktál,
hozz fürdőruhát. nagyon jó a strand; tán én is lejárok egyszer
másszor. Ha biciklizni szeretsz, kérd el a gyerekek biciklijét, ők
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úgysem használják. Könyvet nem kell hoznod, a munkádon kí
vül. Kristónak vannak szép képzőművészeti munkái, s a városi
könyvtárból is kivehetsz valamit. Vonat este ötkor indul a Nyuga
tiból, gyors. Ha olcsóbban akarsz utazni, Szolnokon át jön egy dél
körül, ötkor már Szentesen van, ott másfél órád van a várost né
zegetni, s fél nyolcra itt vagy." Németh nagyon közelállónak érez
te magához a fiatal Pilinszkyt: "Jánost nemcsak alkatilag éreztem
rokonnak, beszélgetéseinkben a gondolatok is összecsiszolt fogas
kerekekként illeszked tek egymásba; míg kortársaimmal néhány
mondatnyi próbálkozás után rendesen csüggedten adtam fel a
megértés reményét, ővele egy-két együttlétünk alatt, itthon vagy
utakat róva - a késő éjszakába beszéltük magunkat." A meghí
vással az volt a szándéka, hogy a vásárhelyi melegséggel a fiatal
barátja lelkét befagyasztó jégpáncélt is oldja. Ez a törekvése azon
ban nem valósult meg. A fiatal költő idegenkedett a vásárhelyi vi
lágtól, noha Németh szerint emlékezetes egy hónapot töltött Vá
sárhelyen. "Délután áthozta a kis dohánydobozát, odaültünk a
veranda alá, a kertre néző padra (néha Kristóné is odaszegődött),

s egy vacsorányi megszakítással késő éfielig beszélgettünk. János
nagyon szeretett trécselni: egy kicsit még pletykálni is (tőle tud
tam meg, ki hogy vélekedik rólam), de ha a művekről kellett vé
leményt mondani, vagy épp a köztünk levő fő eltérésre, s tán épp
ezért összekötő témára, a vallásos érzés természetére tért a szó, a
könnyed szellemeskedéstől sem ment társalgásban óvatosabb és
felelősebb csomósodások támadtak."

"Ha egy vallásos ember lelkét egyszer belülről kellene megír
ni, ezek a beszélgetések lennének a kiindulópontjaim" - írta er
ről a látogatásról. Egymás iránt táplált baráti érzelmeiket később

is megőrizték. ..
Bármennyire pontosan érzékelte Németh az idő változását, né

mi elcsúszást mégiscsak megfigyelhetünk. Az Égetfj Eszter írását
nem fejezte be 1948 decemberéig. Csak 1949. április 4-én írhatta
Illés Endrének: "Ma délután írtam le a regény utolsó betűjét." Le
het. hogy a frissen befejezett munka adta meg a könnyedséget,
ezt ma már nem lehet eldönteni, de tény. hogy levelének hangja
frissebb az átlagosnál. s mintha a külső körülményekkel is kevés
bé törődött volna, mint máskor. "Holnaptól már csak gépelek. A
tavaszi kiadást - Ella írja -, már lekéstük. De olyan fontos a ki
adás?" - kérdezte, szinte magától. Ekkor még csak érezhette, de
a levél írásakor talán ezt az érzését is félretette, hogy az elkövet
kező években állandó küzdelemben lesz majd része, főképpen a
művei kiadásaiért. s azok miatt... A regény gépelése közben leve
let írt, ekkor éppen Debrecenből Égető Eszter modelljének, Kristó
Nagy Istvánnénak. A levélben arról írt, hogy eddigi modelljei 
szólt erről máskor is - inkább haragudtak azért, hogy megírta
őket, ezért örül annak, hogy Kristóné elfogadta azt, ahogyan őt

ábrázolta. "Én természetesen, igen kevéssé ismertem Katóka életét
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- néhány gyenge elmesélt adatot kellett. a képzeletemmel kiegé
szíteni - írta. - Ami adva volt: a jellem. Ez az egy, amit, azt hi
szem eléggé ismerek. Annál inkább, mert rokonnak éreztem min
dig az én jobbik felemmel is. Énnekem persze van egy másik, in
dulatosabb, fecsegőbb, kíméletlenebb s tán tehetségesebb felem is:
a regény utolsó részében épp ezt a kettőt állítottam szembe." Ezt
követően már mintegy visszatekintett a vásárhelyi évekre: "Az
élet főként azért nehéz egy csomó rossz tapasztalat után, mert az
embert minden új csalódás az alapvető nagy csalódásra, az embe
ri természetre emlékezteti. Az a három viszonylag boldog év,
amit Vásárhelyen a Kristó-házban töltöttem, akármilyen keveset
érintkeztünk is, azon kívül, hogy tanítottam, főként azért volt
olyan nyugodt. mert egy harmonikus, a sorscsapásokat tisztán vi
selő lélek védelmében élhettern."

Az 1949-es év elején, sőt még nyarán is számos terv foglalkoz
tatta. Még mindig nem tett le a Drága jó nyolcadik megírásáról,
nyáron Sárospatakon Mélységek címmel történelmi regényt terve
zett a Horia-Closca lázadásról, talán ekkor foglalkoztatta a legerő

sebben a Jézusról írandó regény terve, s nem is indokolatlanul: a
világgal való visszafogott összhang megteremtése (Iszony) után
Égető Eszter alakjában a társadalom életében is szerepet vállaló,
maga körül harmonikus világot teremtő szentet írta meg, ezt kö
vetve írhatott volna a vallásban megteremtett szentről, arról a
szent emberről, akit a vallásos hagyományból az újkori vagy ép
pen a legújabb kori világba át lehet menekíteni. A körülötte zajló
társadalmi változások azonban már nem tették lehetövé ennek a
regénynek a megírását Némethnél a személyes érintettség alapve
tően meghatározta az általa megteremtett világot... Az ötvenes
évek rideggé változó világa azonban nem egyszeruen azzal lépett
be az életébe, hogy ezt a regényt nem engedte megírni. Nem pa
rancsszóval tiltotta meg, hanem a létével tette lehetetlenné, azzal,
hogy szinte az egész általa megteremtett világot elpusztította, s
így az alkat építkezését, az emberiszony legyőzésére irányuló
szándék felépítését újra kellett kezdenie. Ennek következtében
Németh pályájának egésze, s a pálya íve is megváltozott. Németh
sokszor akarta lezárni, teljessé tenni, betetőzni saját művét, úgy
lezárni, hogy a lezárás a világában rejlő lehetőségeket kiteljesítse
- mindehhez feltehetően ekkor az Iszony és az Égető Eszter meg
írása után állt a legközelebb. Nem tudok szabadulni attól a gon
dolattól, hogy későbbi, 1957-ben kezdődő korszakában, egészen
más körülmények között ismét annak a felépítésére törekedett,
amit Vásárhelyen, főképpen az Iszony és az Égető Eszter világában
megteremtett. A "vallásos" nevelésről című tanulmány és az Irgalom
tulajdonképpen a vallásos ösztönök helyét, szerepét, s a társada
lom életébe is beavatkozó szent ember lehetőségeit vizsgálta.
Mindez azonban mégsem jelenti azt, hogy vissza tudott volna tér-
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ni oda, ahonnét eltérítették, az Iszony, az Égető Eszter és a Jézus-re
gény hármasa nem jöhetett létre ...

Németh még Sárospatakról Vásárhelyre visszatérve is azt írta
Illyésnek, hogy új terve van: "Pedagógiai tervembe süppedtem
be, mint 44-ben. Kitűnő matematikai könyvekhez jutottam - s
egy összefoglaló tanulmányt tervezetek négyéves tanár korom ál
mairól." Korábban számos levelet írt Illyésnek Vásárhelyről. írási
gondolkodói terveiről leginkább neki számolt be, lehet, hogy ép
pen ezért érezte szükségét annak, hogy új tervét papírra vesse. Ez
a terve sem valósult meg, egyre közelebb került az írási kény
szercselekvéshez, a fordításhoz. Novemberben a korábban még
számos írási tervet ápolgató Németh László már lehangoltan í;ta
Gulyásnénak: "társadalmi szempontból én már nem is vagyok
író, hiszen se írói munkám, s írói jövedelmem, se folyamatban lé
vő munkáim nincsenek". Aztán régi számvető tanulmányainak,
esszéinek hangját felidézve így írt: "Én bele is nyugodnék ebbe;
de annyira még mindig vagyok író, így is, hogy az írói becsü
letem legyen az ára annak, hogy ne lehessek író többet. S ez a kö
vetelés az - aminek rám nézve drámaian kell végződnie. Most
érzem csak igazán. milyen jelentéktelen az, amit csináltam. De
egyet el kell ismemem magamnak: a tollam és a lelkiismeretem
együtt mozogtak..." Még 1949 végén Grosszman Sztvepan Kolcsu
gin címűregényének, aztán pedig Tolsztoj Anna Kareninájának for
dításával bízta meg a Franklin Kiadó. Volt olyan pillanat, amikor
úgy érezte, hogy valóban "átképezheti" magát műfordítóvá, "Na
gyon örülök neki - mármint a műfordításnak, írta 1950 legelején
Illyés Gyulának -, nemcsak annak, hogy az anyagi rémlátásoktól
megszabadultam; az még nagyobb öröm, hogy van megint mes
terségem. Egész más az ember közérzete. ha olyan munkát végez
het, amelyet valamilyen okból a társadalom is helyesel, méltányol
és megfizet. Én éppen mostanában jöttem rá, hogy nem nagy do
log az, amit mostanáig csináltam, s szívesen fordítok hátat az írói
pályának. A fordításnak, pláne a prózafordításnak, nézetem sze
rint nem sok köze van a művészethez, ipar ez, melyet becsü
letesen, lege artis megtanulni és gyakorolni, nagyon megfelel a
mostani hangulatomnak. Madách nem ismerte jól az embereket.
Michelangelo boldogan farag asztallábat." Az ember tragédiájaban
azonban Michelangelo nem faragta boldogan az asztallábakat, s
később Németh is gyakran panaszkodott a fordítások miatt. Ma
gát a fordítást Csilla lányának egy levélben így írta le: "Az író
megfogalmazta oroszul, nekem el kell olvasni, megérteni, s újra
megfogalmazni magyarul. Mit gondolsz, nehéz ez? Nem is olyan
nehéz, mint amilyen fárasztó. Öt órát ülök egyfolytában a gép
mellett, s majd beszakad a hátam." Az időben előre haladva lefor
dította az Anna Kareninát, már az Új Magyar Könyvkiadónál je
lent meg. Ennek a fordításának tucatnyinál több kiadása látott
napvilágot. [írásektől a Kutyafejűeket, Zakrutykintál Az úszó falut,
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aztán, immáron válogatva a számos fordítás közül Goncsarovtól
az Oblomov című regényt, Alekszej Tolsztojtól a terjedelmes Első

Pétert, Tolsztoj számos elbeszélését, pár drámáját, életrajzi trilógi
áját. Shakespeare V. Henrik cÍIDű drámáját, aztán a VI. Henriket, s
a felsoroltaknál rosszabb munkákat is. Nyilvánvaló, hogy az Anna
Karenina közel állt hozzá, s hogy Tolsztoj munkáit a fordításokon
keresztül a korábbiaknál alaposabban megismerte, de hát minden
lefordított munka alapos megismerésére nem volt szüksége. A
fordítás sem egyszeruen csak mesterség volt, emiatt is érték táma
dások, ráadásul ezen a területen is tervhalmozóként viselkedett.
Az Anna Karenina fordítását például egy éves határidővel vállalta
el, közben pedig más megbízatásai is voltak. így nem csoda,
hogy a fordításba is belefáradt.

Az Anna Karenina "áttörése" újabb fordítói munkákat hozott
Némethnek, és még rászakadt a fordítás átdolgozásának gondja
is. Az Anna Karenina megjelenése után pedig még elismerés is ér
te: a fordítás megtetszett, legalábbis így gondolta. Révai József
nek, s József Attila-díjban részesítették. (Már ez jól mutatja, hogy
a hatalmon lévők semmit sem törődtek a társadalom életének fo
lyamatosságával, s olyanokat tüntettek ki a József Attiláról elne
vezett díjjal, akik a kortársai voltak, ahogyan azok is, akik a díjat
osztották, s éppenséggel vitáz tak is vele. Persze, a József Attila
díjban szereplő József Attilának semmi köze nem volt a költő Jó
zsef Attilához.) Németh elfogadta a díjat, mást nem is nagyon te
hetett, közben nyilván eszébe juthatott, hogy jó másfél évtizeddel
előbb - de ha a Sárszón elmondott beszédére gondolunk, akkor
akár egy évtizeddel ezelőtt is -, éles ideológiai harcban állt azok
kal. akiktől most a díjat kapta, a magyar népet éppen a Moszkvá
ból hazatérő kommunistáktól féltette, s attól. hogy itthon is az ot
tani világot honosítják meg, ahogyan azt meg is tették. A díjjal já
ró pénzt nem használta fel, azt részletekben elküldte barátainak,
ismerőseinek - ez később is megismétlődik majd a mostanihoz
hasonló helyzetekben. 1952. április 3-án írta Gulyásnénak: "Kere
setlen pénzhez jutottam - nagyon megbecsülne, ha egy kis töre
dékét - néhány napi könnyebbségül elfogadhatná". Ugyanezen a
napon Kodolányi Jánosnak is hasonló értelemben írt levelet: " ...
nagyon megtisztelnél, ha a mai postán feladott csekély összeget
- értékes munkádhoz egypár napi gondtalanságot - elfogadhat
nád."

A számára idegen közegből érkező valamiféle, s igaz, hogy
csak a műfordítónak szóló elismerés az eredeti munka gondolatát
is felvetette, a gondolat ráadásul Révai Józseftől eredt. Révai a ne
ki megküldött Sztyepan Kolcsugin-fordítás után megkérdezte Né
methet, nem lenne-e kedve eredeti munka írásához, ezt követően

pedig a Nemzeti Színház munkatársai közül Benedek András és
Gellért Endre kereste meg, hogy egy megírandó drámáról tárgyal
janak. 1952. április 27-én Németh már a következőket írta Bene-
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dek Andrásnak: !JA horgodba - fordításaim veszedelmére - be
lekaptam; Galilei-könyvek közt ülök, s a darab terve is kezd ki
bontakozni. Nem is egy terv; kettő: egy szélesebb és egy kamara
darab-szerű, Lehet, hogy mind a kettőt megírom, és majd választ
hattok közülük." Ekkor még csak nem is gondolta, hogy a dráma
tervének megfoganásával, ha azokat egészen 1956-ig kiterjesztjük.
a szűken vett ötvenes évek egészét kitöltő történet kezdődik el,
hiszen a sokszor átdolgozott s rengeteg vitát kiváltó Galilei bemu
tatójára 1956. október 20-án kerül majd sor. Azt pedig végképpen
nem gondolhatta, hogy olyan történet veszi a kezdetét, amelyik
önmagában is szimbolizálja az ötvenes éveket. Már csak azért
sem gondolhatta ezt, mert a világ szorítását érezve maga sem
akart középpontba kerülni, sőt, valójában még kapcsolatba sem a
formálódó új világgal... Az olvadás időszakában írt más drámát,
történelmiket. így az Árulót, a II. Józsefet, a PettJfi Mezőberénybent, s
úgymond társadalmi drámát, a Szörnyeteget. Valamennyi vitát vál
tott ki, de egyik sem akkorát, mint a Galilei. A történelmi drámá
kat azért fogadta "ideológiai értetlenség", mert új nézőpontból

mutatták be a nemzeti történelem egy-egy mozzanatát: az Áruló
azt, hogy miképpen lehet a nem vádjával együtt élni; a II. Józse!
- egyáltalán nem mentesen Németh személyes kérdésétől azt
vizsgálta, hogy a megteremtett mű és a pusztulás tudata mily
módon viszonyulhat egymáshoz, a Petőfi Mezőberényben pedig azt
hogy az elvárások miképpen hajszolhalják a halálba a nemzet
legkülönb fiait is. A Szörnyeteg a családon belül, Ella részéről

azért váltott ki felháborodást, mert a Villámfénynél és a Papucshős

világához visszatérve felelevenítette a lélekházasság gondolatát.
Ennek a darabnak a szövegét 1954-ben Ella Adyligeten, idillként
megélt napok közepette kezdte gépelni, s bár korábban már ol
vasta a szöveget, ahogyan Németh mondta, az átesett már a csa
ládi cenzúrán, másolás közben jobban érezte a darab családi vo
natkozásait. A kirobbanó vitában Németh felajánlotta, hogy ismét
Vásárhelyre utazik...

Bármelyik darabot nézzük is, az általuk kiváltott viharok időle

gesek voltak, a Galilei azonban nem: sulyát, jelentőséget, ha akar
juk, akkor még jelképes voltát tekintve is - túllépett rajtuk. Aho
gyan Radnóti Sándor találóan írta: "A Galilei-pör, a korszaknak,
az 50-es éveknek egyik szimbólumává vált, olyannyira, hogy ami
kor például az úgynevezett Lukács-vita önkritikájáról esik szó,
Lukács gesztusáról, akkor tisztelő és résztvevő személyek - a
Tisztító vihar írói - ugyancsak a Galileit emlegetik." Sőt, ennél is
tovább mehetünk, szintén Radnóti Sándor írta, hogy az 1957/58
as évadban a darab több mint száz előadást ért meg. Úgy látszik,
a történelemben mégiscsak érvényesült valamiféle folytonosság: a
világ összedőlt. forradalmat tapostak el, embereket tartóztattak le
és végeztek ki, de a színházak repertoárja változatlan maradt. A
Németh-dráma közönsége azonos volt 1956 magyar értelmiségével.

59



(Erről Rényi Péter is írt akkor, amikor Németh és Brecht Galileijét
"hasonlította" össze.)

Nyilvánvaló, noha később ezt cáfolta, hogy a darab hősét Né
meth választotta, nem is lehetett ez másképpen, a személyes érin
tettség által megteremtett hitelesség nélkül egyetlen sort sem ve
tett papírra. Ráadásul Galilei alakja számára akkor már éppen
úgy emblematikus jelentőséggel bírt, mint a háborús időszakban

Berzsenyié vagy éppen Széchenyié. Annak az újkori civilizáció
nak, amelyet már vásárhelyi tanárként is nagy előszeretettelkuta
tott, Galilei középpönti jelentőségű szereplője volt. S Németh Ga
lilei történetébe nyilván belelátta azt is, ami önmagával történt,
azt, hogy a hatalom háttérbe állította, nem engedte gondolatait
érvényesülni. Amikor a Galileit bemutató színházi együttesnek le
írta-elmondta a dráma történetét, azt mondta, hogy a Benedek
Andrással folytatott beszélgetés során ő maga ejtette ki Galilei ne
vét, s Benedek csapott le rá. A történetben, s erre Németh már az
első, általam is idézett levelében beszélt, két drámai lehetőséget

látott. Az egyik Galilei élettörténetéhez kapcsolódott, ahhoz, hogy
a "híres Bellarmin bíboros Galileit maga elé idézi, s eltiltja a
Szentírással ellenkező kopernikusi tan hirdetésétől. Galilei azon
ban nem tud beletörődni az igazság elfojtásába. Könyvet ír,
amelyben látszólag meghátrál a tilalom előtt, valójában azonban
nagy nyomatékkal adja elő érveit. így kerül az Inkvizíció elé,
amely megalázza, visszavonatja vele tanait. A megtört tudós Fi
renze közelében egy villában, vakon és elhagyottan, a szent Tör
vényszék rabjaként fejezi be életét."

A másik dráma lehetőségét Németh számára Galilei életének
utolsó tíz éve jelentette, az itteni hősies helyállás. Németh 1953 el
ső hónapjaiban írta meg a drámát, legalábbis annak első változa
tát, 1953. március 8-án írta Benedek Andrásnak: "itt küldöm a Ga
lilei első - s csak neked szóló - példányát". Nyárra kidolgozta
a darab egészét, s ekkor úgy döntött, hogy a drámát elküldi Ré
vai Józsefnek, döntse el ő, előadható-e vagy sem... Ebben a válto
zatban az élettörténet egészében megmutatkozó drámai lehetősé

get bontotta ki, azt, hogy az igazi hőstett a gyalázat elviselése, s
a további munka volt., A drámai maggal elégedetlen volt. Ezért
írhatta a közös munka részeként Benedek Andrásnak, hogy a ne
gyedik felvonást átírta, de ekkor csak egy mondatnyi betoldás ke
rülhetett a szövegbe. Végül júniusban juttatta el Benedekhez a
véglegesnek szánt szöveget. Király István, a Csillag szerkesztője

júliusban még azt jelezte neki, hogy terjedelmi okok miatt csak
szeptemberben tudják közölni a drámát. Közben Király arról is
írt, hogy a darabban tulajdonképpen két dráma van. Az egyik a
hatalom szorításában vergődő öregember drámája, a másik pedig
a "hatni és dolgozni vágyó igazság harca a haladásellenes hata
lom nyomása ellen". Királyhoz a drámának ez a vonulata állt kö
zelebb, azért, mert ez "így történelmileg konkrét". Ebben az értel-
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mezésben már az is benne rejtőzhetett, hogy Németh az Inkvizí
cióban saját korának hatalmi berendezkedését mutatta be, aho
gyan Király István erről akkor beszélt, amikor Ella felkereste. Ki
rály közölte vele, hogy eláll a darab közlésétől. de a darabot nem
adja vissza, s feltette az egyszerűsítő kérdéseket: "Vajon nem saját
magát írta meg a darabban Németh László? Nem ő-e tulajdon
képpen Galilei, az államvédelmi hatóság pedig az inkvizíció?"
Németh erre válaszként - az egyetlen logikus válaszként - e le
vélben elhárította a személyesség vádját: "Egyre kérlek: képzeld
el, hogy múlt századi irodalmunk egyik művét: a Toldi szerelmét,
a Bánk bánt, vagy akár a Csongor és Tündét, a János vitézt nem is
mernék, s én benyújtanám nézz a szívedbe -, egy-két hét alatt
nem jönnél-e, vagy nem hoznának arra a meggyőződésre, hogy
ezeket is magamról írtam, s tele vannak aktuális célzásokkal, an
nak ellenére, hogy éppúgy, mint a Galilei, témájuk semmiféle vo
natkozásban nincs az életemmel: hisz az igazságot erőszakkal

nem tagadtatták meg velem, s épp ellenkezőleg, mint Galilei,
nem is tagadnám meg soha. (...) A Galilei volt az első mű, amely
nek a témáját kívülről kaptam, a dramaturggal folytatott beszél
getésben pattant ki: húsz-harminc év távlatából mindenki tisztán
fogja látni, hogy az újkori szellem szülési fájdalmait írtam meg
benne, amelynek egyik kései képviselője vagyok..." A történet
azonban ezzel még nem ért véget. A Nemzeti Színház ebben a
változatában a párt véleményét képviselve nem volt hajlandó be
mutatni a drámát, mondván, hogy Galilei magatartása megalku
vásra tanít. Németh hiába hivatkozott egy másik kor másik erköl
csére, darab átigazítását, átírását kérték tőle. Hosszas vívódás
után eleget tett a kérésnek. Illés Endre 1953. november l-jén még
azt írta neki, hogy úgy írta meg Galileit, hogy az több lett törté
nelmi önmagánál, november 9-én pedig azt, hogy a negyedik fel
vonás átírásával, nagyon kis változtatással elkerült egy veszélyt,
de azért tegye el az eredeti negyedik felvonást, mert az "mégis
több, igazabb, szebb".

A negyedik felvonás megváltoztatásával Németh a darab egé
szét megváltoztatta. Az első változatban a kompromisszumot
akarta dicsérni. Galileit itt az a hit éltette, s azt látta visszaigazol
va tanítványában, Torricelliben is, hogy a tudomány továbbélteté
séhez szükség van rá. A második változatban viszont megérezte,
hogy a kompromisszum elfogadásával az üdvösségét is elveszí
tette ... A második változat, inkább szól Némethről. mint az első,

hiszen az üdvösség, üdvözülés elvesztését írta meg benne, a saját
üdvösségének elvesztését is azzal, hogy ezt az új változatot papír
ra vetette. Magában a történetben azonban így egy másik dráma
is rejlett. Ezt a drámát Radnóti Sándor bontotta ki a Galilei törté
netéről írott esszéjében, még pedig annak a drámája, hogy "valaki
a visszavonásnak, a reservatio mentalisszal élő hamis tanúbizony
ságnak a személyes becsületnél nagyobb igazságát akarja elmon-
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dani, s arra kényszerítik, hogy hamis tanúbizonyságot téve, reser
vatio mentalisszal élve visszavonja mindezt. Valaki a kompro
misszumot akarja dicsérni, megköttetik vele azt a kompromisszu
mot. hogy elítélje." Radnóti Sándor azonban arról is beszélt, hogy
a két végkifejlet egyike sem idegen Németh világától. Mindkettő

mélyen benne gyökerezett abban, ahogyan a létezés kérdéseit a
maga világában megfogalmazta, mégpedig az általunk is megfi
gyelt alkati dialektika alapján. Az antinómia, avagy a magunk
szóhasználata szerint az alkati dialektika egyik oldala, ahogyan
Radnóti mondja. a tékozló reményt, a másik az igazam volt ma
gányát és pátoszát képviselte. így jött létre az a kérdés, hogy a
"tanító igazságáért életével is felel (mint Szókratész), vagy az
igazság önállósulva leválik tanítója életéről". Németh nem csupán
a Galilei sorsában benne rejlő kérdéseket, hanem az idő által neki
szegezett kérdéseket is másképpen válaszolta meg az idő külön
böző pillanataiban. Az új negyedik felvonás írásakor nemcsak azt
mutatta be. hogy a kompromisszum elfogadásával Galilei az üd
vösségét is elveszítette, hanem a saját üdvösségének elveszejtőiről

is beszélt. Ez a fajta rámutatás egyáltalán nem volt idegen tőle,

inkább azt mondhatjuk, hogy önnön mártíromság-tudatának
egyik kísérőjelensége volt, a pillanatból kilépve azonban a törté
néseknek ez az értelmezése nem "működhetett",ahogyan a szár
szói beszédben elmondottak sem hangozhattak volna el a fenye
getettség tudata nélkül. Későbbi értelmezései már a megváltozott
légkörből fakadtak s az alkat dialektikájának a "visszabillenését"
mutatják. Ezért foglalhatta össze a dráma történetét már 1958-ban
egy Fodor Ilonának küldött levelében a következőképpen: "Nyil
ván olvasta, hogy az előadott s megjelent darab nem az eredeti;
az első változatban a negyedik felvonásnak más vége volt: a meg
tört, tetté t szégyellő Galilei épp a Torricelli kimondatlan vádjaival
farkasszemet nézve érti meg, hogy akármit mond ifjúság és utó
kor, ostobaság lett volna meg nem esküdnie. Ez a történeti igaz
ság is - Galilei rajta elkövetett gyalázatnak, erőszaktételnek te
kintette az esküt, s csak a 19. század csinált belőle erkölcsi prob
lémát. De ez az általános igazság is: vadállatokkal szemben nem
lehet a becsületünket elveszteni: ha valaki kannibálok közül csak
úgy szabadulhat meg, hogy valami hókuszpókuszokhoz jó képet
vád - az még nem megalkuvás! Főleg ha a föld úgyis forog - s
az okos emberek azt úgyis tudják már. A darab megírásakor per
sze én is ingadoztam - épp azért, mert én magam (egyáltalán
nem büszkeségből. hanem hibáztatásul mondom) - sosem al
kudtam meg tigrisekkel szemben sem, s inkább szét hagytam té
petni magamat, helyesebben a művemet - s elébb a Petőfi-egy

felvonásos tervével. később a negyedik felvonás elrontásával tet
tem eleget 19. századi csökevényeimnek. Valójában azonban épp
azért, mert magam nem alkudtam meg, jogom, sőt kötelességem
lett volna kimondani, milyen arcátlanság kell ahhoz - az újkor
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legnagyobb tudósával szemben ezért erkölcsi fölényben érezni
magunkat. A Galilei közönség elé került változatában én is elkö
vettem ezt a történeti hamisítást s erkölcsi nagyképűsködést, és
ez az, amiért szégyellem a darabomat... Ha egyszer még megjele
nik - valószínűleg a halálom után -, az első változatnak szabad
csak megjelennie." A levélben ne az önmagát megemelő hangra
figyeljünk, már csak azért sem, mert a belső viaskodás nagyon is
emberi jelenség, hanem a problémakör egészének bemutatására.
Ami ez előtt, s ezt követően történt. ahhoz már nem sok köze
volt Némethnek. A Csillag végül is 1955 januárjában közölte a
drámát, a bemutatóra, 1956. október 20-án került sor. A dráma
Németh életében mindig a másodikként írt negyedik felvonással
jelent meg, a negyedik felvonás első változata csak 1994-ben, a
Galilei debreceni bemutatóján látott napvilágot, a dráma "peré
hez" kapcsolódó többi dokumentummal együtt...

Utóhang a GalIleihez Ha a Galilei, s az, ami körülötte történt, Németh László "ötve-
nes évekbeli" életének főbb történéseit összefogta, akkor nem te
kinthetünk el ezeknek a történéseknek a magyarázatától sem. Né
meth legalábbis a vele történtek nagy részére magyarázatot ka
pott a Rákosi Mátyással folytatott beszélgetése során. A beszélge
tésre Rákosi hívta Németh Lászlót, s 1955. július 3-án került rá
sor. Rákosi ekkor még a Magyar Dolgozók Pártiának első titkára
volt, a helyzete talán még erősödött is, mert pár hónappal ezelőtt

hívták vissza Nagy Imrét minden pártban viselt funkciójából és
váltották le a miniszterelnöki tisztségből. Egyáltalán nem lehetett
sejteni, hogy miről akar beszélgetni Németh Lászlóval. A beszél
getés oka később sem derült ki, a családban még letartóztatásának
gondolata is felmerült. Hallották, az úgy szokott történni, hogy
előtte behívatják az embert valahova... Rákosi ekkor azonban
tényleg csak beszélgetni akart, Németh pedig sok mindent megér
tett a beszélgetésből. Rákosi először azt mondta, hogy a szegedi
Csillag-börtönben ülve előfizetője volt a Tanunak, s tetszett is neki
a lap, csak a romániai útinaplóért haragudott, az akkori Románi
ának azt a dicséretét nem tudta elfogadni. Némethnek arra a
mondatára, hogy Gömbös le akarta csukatní érte, azt válaszolta,
hogy ő is lecsukatta volna, ha akkor hatalmon van. (íme, megint
csak létezik a folytonosság a történelemben, az internacionalista
kommunista diktátor nem tudta elviselni a királyi Románia dicsé
retét.) A Ban is tetszett neki, csak azt nem tudta elfogadni, hogy
egy kertészlegényről szól, s nem egy ipari munkásról. (Úgy tűnik,

a szociális érzékenységről és felelősségérzetről Rákosi nem hallott
semmit.) A harmadik útról is sematikusan gondolkodott, voltak
olyanok, mondta, akik "azzal segítették a fasizmust, hogy vissza
tartották az embereket, hogy a másik oldalra álljanak".

Németh, Rákosi logikáját követve nyilvánvalóan közéjük tarto
zott. A beszélgetés során Németh számára kiderült, hogy a József
Attila-díjat azért kapta, mert Rákosinak tetszett alefordított Zak-
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rutykin-regény. Később hallotta azt is, hogy jó tanulmányt írt a
műfordításról, Németh értelmezése szerint Király István ezért
gyakorolt önkritikát, s közölte az írást a Csillagban. Kiderült aztán
az is, hogy a Széchenyit nem a Galilei, hanem a Pet5fi Mezőberény

ben miatt nem játszották. A beszélgetés során Rákosi elmondta,
hogy a tervezett Horia-Closca-regénvhez szükséges romániai ta
nulmányútra ő nem engedte ki Némethet. Mindebből Németh
számára az is kiderült, hogy ebben a rendszerben minden össze
függ mindennel: az emberek életéről, sorsáról azok döntenek,
akik nem rendelkeznek igazi mély tudással. A beszélgetés leírásá
ból kiderül, hogy Németh pontosan érzékelte Rákosi minden rez
dülését, ezeket a szerepjátszás részeként mutatta be; közben azon
ban azt is sejteti az olvasóval, hogy tudja, kivel áll szemben. A
beszélgetés összefoglalása már a történelminek mondható tapasz
talatot rögzítette: "Akivel beszéltem, úgy mondják, négy-öt nyel
vet beszél egész jól, élete során mindenfelől szerzett értesülést 
lám, a hipertóniakutatással is lépést tart, de ennek ellenére, s ez
minden szavánál kiderült, egy igen egyszerű, mondhatnám, pri
mitív ember. S az uralma alatt mégis vállalatok épültek, országfej
lesztő terveket dolgoztak ki, bonyolult bürokrácia munkáját kel
lett áttekinteni. Még okos emberek is bölcsnek tartják. Hát ennyi
bölcsesség is elég a népek kormányzásához?" S mindehhez te
gyük még hozzá azt is, amit ezt megelőzőleg írt le: "Ha nem tud
tam volna, hogy az előttem levő ember százakat végeztetett ki,
köztük kommunista bajtársakat is, irigyeltem volna a gyanútlan
hitéért, a demért, amivel a történelmet s benne a maga szerepét
mérte".
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