
akinek erkölcsi érzéke nem ismer más
kategóriát, mint feleséget vagy szajhát.

Holl István úgy jelenik meg Stanley
képében, úgy tekint a váratlan vendégre, a
csivitelő Blanche-ra, érezteti, a két ember,
két világ. Ő nem ért a kedveskedés, a
bókolás nyelvén, nem simogat szavaival,
nem az a simulékony ember, akit Blanche
kedvelhetne, s ő sem kedveli az efféle
cicomás hölgyeket.

Első kitörése még csak Belle Réve el-
vesztésének szól. De amikor magánéle-tét
érzi háborítva, amikor kedvenc kártyázását
zavarja meg Blanche kacérkodása, vadul
üvölteni kezd, káromkodik, s részeg
dühkitörésében megüti feleségét. A
tombolást hirtelen kijózanodás követi.
Holl Stanleyjéből kitör a zokogás,
kitámolyog a ház elé, térdre esik, s
hátravetett fejjel nyüszítve szólongatja
Stellát. Holl István e végletes kitörésben
ábrázolni tudja Stanley emberségének
egészét: a vadság és a gyöngédség, az
állati ösztönök és a szerető féltés örökké
egymással küzdő ellentétét.

Stanley nem bocsátja meg Blanche-nak
véletlenül kihallgatott szidalmazó szavait.
Mindenkit kikérdez a lányról, híreket
szerez, és lassan mindent meg-ért.
Igazolva látja sejtéseit Blanche múltjáról,
a túlfeszített idegállapot okáról. Most már
nem nyugszik, ahol teheti, bántja Blanche-
t. Holl István a cél-tudatos, a kíméletlen, a
gondolkodás nélkül bárkin átgázoló
Stanleyt mutat-ja. Közömbös és kegyetlen,
már csak az érdekli, hogy Blanche-t
mielőbb kívül tudja a kapun. Nem
kegyelmezhet neki.

A komor születésnapi vacsorán szín-lelt
kedvességgel nyersen vágja oda az

autóbuszjegyet vissza Laurelbe. De amint
feleségéhez beszél, Holl Stanleyje újra
gyöngéd tud lenni, s szavaiban fölsejlik a
korábbi zavartalan élet reménye.

Ketten maradnak a lakásban. Blanche
és Stanley. Holl István Stanleyként ismét
kemény és kegyetlen. Gúnyosan kacag,
ahogy fölkapja Blanche elernyedt testét
és az ágyra dobja. „Ezt a találkát mi már
az első percben megbeszéltük" - kiáltja.
Nemcsak a szavakban, a színész minden
mozdulatában hordozza az állati vadság
kitörését, a sértett ember bosszú-szomját,
az ösztönök első perctől fogva létező
vágyát, a szabad préda vonzását.

Komisz gesztussal fizet még egyszer,
amint letépi az álmok papírlampionját a
villanykörtéről, és egy utolsó mozdulattal
odavágja Blanche-nak. A játék véget ért.
Stanley nem kegyelmezett Blanche-nak.
Holl István alakításának lényege épp e
könyörtelen céltudatosságban rejlik,
ahogy pontosan építi föl az e-világra-
termett ember minden ellen-állását a
bizonytalansággal, a megfoghatatlan
rendezetlenséggel, a kispolgári harmóniát
megzavaró érthetetlen költészettel
szemben.
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Színjáték, szerep,
színész

Galy Gay: Iglódi István

A történet, amit a színpadon látunk, Galy
Gay kocsirakodó munkás Jeraiah Jip
géppuskássá változásáról szól a kilkoai
katonai táborban. Vagy Brecht ijesztően
racionális megfogalmazásában: „ . . . a rról
szól, hogy meghatározott cél érdekében
technikailag átszerelnek egy embert egy
másik emberré".

Színpad a színpadon: feltekeredik a
poliészter függönyke, kicsi házában, kicsi
feleségével, kicsi televíziója előtt üldögél
velünk szemben Galy Gay. Matróztrikó
van rajta, nadrágja agyonfoltozott, koszos.
Szeme bambán ránk mered, fejét oldalra
előrebiccenti, kezeivel hózentrágerját
pedzi. Felesége az asztal másik oldalán ül,
szemeit rajta legelteti, rajong érte.
Mindketten belesimulnak a falak, bútorok
közé, ebben a lágy, tápláló-védő, langyos
burokban várnak. Mint egy
konzervdobozban vagy akváriumban.
Iglódi szembefordul feleségével: éhes. A
gesztus váratlan, elnéztük volna őket még
egy kicsit. A pördülés-szerűen
végrehajtott gesztusból Galy Gay életelve
is megfogalmazódik : a nemet mondani nem
tudás. Igen, Galy Gay megkívánta a halat.
Egészen biztosan érezzük, hogy ez az
ember az imént olyan pózban ült velünk
szemben, mint aki valami finom halról
ábrándozott, de egyelőre még viszolyog a
megvalósítás várható nehézségeitől, már
tudniillik attól, hogy fel kell állnia, fel kell
öltöznie, ki kell mennie a házból, emberek
közé, ahol veszély leselkedik rá stb.

A színész testének úgyszólván minden
porcikája mozgásba lendül. Lábait előre-
hátra csúszkázza, izeg-mozog. Öltözik.
Gyakorlott mozdulattal fejére igazítja
sildes sapkáját, leakasztja a szögről a
műanyag reklámszatyrot, puszit küld kicsi
feleségének (aki már fel is tette a vizet a
halnak) és elindul. A hely-változtatás
technikája szerves része az alak
exponálásának. Iglódi sajátos tipegő
lépésekkel „szalad" le a lépcsőn, a szatyrot
ütemesen lóbálja, mozdulataiban bizonyos
pedantéria fékezi a sietős tempót. A
színész darabosan és igen bonyolult
útvonalon halad át a színpadon, miközben
szinte az egész teret „belépe-

Holl István (Stanley) és Horváth Ibolya (Stella) Tennessee Williams drámájában
(Domonkos Sándor felvételei)



geti", hogy végül eltűnjön a hátsó takarás
szélénél. Soubeyran, a rendezőnő kiemelt
szcenikai nyomatékot helyezett erre a
járásra, még sincs benne semmi teátrális.
A járás közbeni irányváltoztatások igen
hasonlatosak az iménti feleség felé
pördüléshez.

*

Amikor a Brit Királyi Haderő katonái
ellepik a színháztermet, Galy Gay ismét
ellépeget a színpadon. A tébolyult hang-
zavarban, a totális „elárasztásban", ami-kor
tárgyak és emberek zuhannak be a
színpadra, bizonytalanul ténfereg, cso-
dálkozik, érdeklődik, elhúzódik, majd
továbbindul. Nem ijed meg a katonáktól,
pedig azok marconák, félelmetesek,
kegyetlenek. Egy idegen mászkál itt,
Iglódi igazi civil. Megpróbálja felvenni a
lépést, az induló diktálta ütemre, de
gyorsan lemond erről. Műanyag szatyrát
szégyenlősen szorongatja, még sapkáját is
megemeli (civilesen), majd tiszteleg, de
nem fogadja senki sem. Iglódi felénk indul
és elhalad közöttünk. Most közel-ről is az
arcába nézhetünk.

*

Leokádia és Galy Gay a hátunk mögül,
beszéddel lépnek a nézőtérre. Elöl az
asszony, utána Iglódi, aki mindenféle
dobozokat cipel. Leokádia kezében egy
hatalmas uborkát látunk. Galy Gay vi-
selkedése jólneveltségre vall, noha ki-
kicsúszik a száján egy-két illetlenség,
ilyenkor zavarba jön és korrigálja magát.
A figura minden pillanatban a legkülön-
bözőbb erők játékszere. Az asszony körüli
csetlés-botlása olyan, mintha nem a meg-
felelő pillanatban állítaná meg a gesz-tust,
mintha a mondatzáró pont után még
tovább folytatná a mondatot. Későn áll le,
így a figura szavai és tettei bármikor
kiforgathatók önmagukból. Iglódi Galy
Gay figurájában élhetetlensége,
pipogyasága ellenére is valami különös
líraiságot észleltet, és egyfajta
révetegséget is. Leokádia a szavait mind-
untalan a kettőjük közötti kapcsolat privát
szférájába irányítja (az „üzlettárs"-szerep
helyett a „hölgy"-szerepet domborítván
ki), Galy Gay-t fokozatosan ki-billenti a
szövegéből, Galy Gay végül is férfiként az
asszonynak engedelmeskedik. Iglódi hol
összezsugorodik, összetöpörödik, hol
szinte meghosszabbítja testét. Szavai
egyszer terebélyesek, másszor rövidek,
gyorsak. Hebeg és szöveget

diktál. A nő erotikus gesztusaira ijedten
visszahúzódik, miközben tartózkodó lo-
vagként udvarol is.

*

A katonák, akik kompromittált társuk
helyett keresnek egy negyediket, embe-
rükre leltek benne és megszólítják.

Jesse: Szép az este ma este.
Galy Gay: Igenis, uram.

Galy Gay belül reszket, veszélyt szimatol,
válaszai mégis mértéktartóak, udvariasak.
Iglódi testével menekülni igyekszik,
szövegével azonban mindinkább
visszafordul. Úgy társalog a katonákkal,
mint aki szívesen elidőzne a körükben,
teste viszont a megtámadott kisemberé,
teli őszinte riadalommal. Észre sem veszi,
hogy a saját szövegét tekerik nyaka köré.
A katonák ráéreznek, hogy ezzel az
emberrel szépen kell beszélniük. Iglódi
Galy Gay-ének visszafordulása egészen
magától értetődő számunkra, még akkor
is, ha tudjuk: vesztébe rohan. És éppen
azért annyira természetes, mert már az
első pillanatban világos volt: az ilyen
emberek arra mozdulnak, amerre a világ
löki őket. Iglódi ebben a szituációban sem
szánalmat, sem megvetést nem vált ki.
Galy Gay ilyen és kész. A szivar finom, a
katonák kedvesek, halat már úgysem ehet
- mért ne tölthetne el pár órát a
társaságukban. Elhiteti, hogy a hős szabad
akaratából indul el a katonákkal, holott
erről szó sincs.

Amikor a katonák bevezetik a kantinba,
azonnal otthonosan viselkedik, mint aki
jól ismeri az ilyen helyzeteket. Galy Gay
szinte körül sem néz, hanyag eleganciával
cselleng a katonák között, de azért
igyekszik tisztes távolban maradni tőlük.
Hetvenkedésből, hogy az efféle helyeken
való jártasságát bizonyítsa, elhenceg egy
ételféleséggel, melyet valami hasonló
helyen és környezetben fogyasztott el. Az
ételélmény nevét mágikus tisztelettel
„dobja be". A szó kiejtéséhez a színész
erősen koncentrál, valami eddig soha nem
hallottat fog kiejteni a száján, egy szót,
melynek kimondása is élményszámba
megy, melyre különösen büszke, s
amelynek birtokában gazdagnak hiszi
magát. Magabiztos terpesz-lépésekkel
előrejön a rivaldáig, kabátja két szárát
megragadja és ráncigálja le-felé. Törzsét
büszkén himbálja, a fej-mozdulatot lentről
indítja, a szó kiejtése közben valósággal
felemelkedik, szinte megdicsőül. De
érezteti azt is, hogy

ezért a gesztusért meg kellett küzdenie,
hogy közölhetővé tegye, hogy „át-
nyújthassa" a hallgatóságnak: „Chikauga
mártás!" - mondja az első szótagot kü-
lönösen nagy intonációs nyomatékkal
ejtve, élesen, szinte átpréseli a száján. A
második szótagra kicsit megkönnyebbül, s
valamelyest kiengedve, de alig leplezett
diadallal ejti az „uga" részt, mintha ugatna.
Egy közbeszúrt mondat után újra kiejti a
bűvös szót, ugyanolyan karakterisztikusan,
de az előbbinél jóval kevesebb
erőbefektetéssel. Mintegy emlékeztetőül
veszi szájára, már játszik vele, mint a
gyerek egy nehezen szerzett játékkal.
Boldog, hogy az övé, s hogy mások talán
irigylik tőle.

*

A mundérba bújtatás aktusa egészen
drasztikus. Galy Gay-t megragadják, a
ládák mögé hurcolják, leráncigálják róla
siralmas öltözékét, s egy sörösládából
kihajigálják neki a ruhadarabokat. Ez az
akció, akár a többi erőszakos, igen gyorsan
zajlik. A hős alig látszik ki az öltöztetők
közül, s mintha maga is átvenné ezt a
tempót. Ismét észleljük azokat a
visszatartott mozdulatokat, melyek Iglódi
testi típusteremtését jellemzik. Az
öltöztetés közben lábával többször ki-lép -
mintha az új ruháját próbálná -, aztán
visszakozik, mintha igazítana valamit a
szerelésén. Végül belenyugszik: hadd
álljon rajta úgy, ahogy áll. Pucérságát igen
szégyelli, ponttá zsugorodva várja, hogy
felöltöztessék. Iglódi beszéd-stílusával
állandóan meghazudtolja a helyzetet, így
aztán nem is sajnáljuk Galy Gay-t, hiszen ő
sem igen sajnálja önmagát. Iglódi ezt a
sajátos érzéketlenséget az alak
dekoncentráltságára utaló
megnyilvánulásokkal jelzi.

Amikor Iglódi először ejti ki a nevet,
amit majd viselnie kell, egészen közöm-
bösen mondja: Jeraiah Jip. Ez még az
öltöztetés közben történik, maga is guggol,
cipőjét fűzi, és az új név megtanulásánál
sokkal lényegesebb számára, hogy levetett
ruháit rendben berakosgassa a dobozba. A
sorakozóra indulva a katonák még egyszer
rákérdeznek a névre, amit Galy Gay most
már egészen fölényesen mond be: „Jip!
Jeraiah Jip!" A gesztusban élesen
megszólal az a „mi ez nekem" motívum,
ami az imént a „chikauga mártás"-nál tűnt
fel, és innen kezdve fokozódik a felesége
előtt ön-magát megjátszó, a találós kérdést
feltevő, a súlyemelő Galy Gay-en át az
„elefánt-



kereskedő" szerepéig. Mindezt Iglódi egy
tartás felvételével érzékelteti, melyben a
katonáktól látott érzéketlenség, durvaság
és közöny keveredik Galy Gay szenzibilis,
szelíd és szolgálatkész természetével. A
tartás mindenkor az azonosítást segíti, s
természetesen áthatja a mozdulatokat is,
melyek a világgal való kapcsolatteremtés
mozgó, dinamikus változói. Így együtt
nyújtanak információt arról, hogy a hős
milyen mértékben mozdult el
alaptartásától. Magának az új névnek a
használata, az a mód, ahogy Galy Gay
bánik ezzel a névvel a darab során, mindig
jelzi az elmozdulás fokát. Figyeljük most
az új név harmadik felbukkanását!

Vezényszó: Gépfegyveresek! Név-
sorolvasás!

A katonák: (kint) Polly Baker, Uria
Shelley, Jesse Mahoney . .

G a l y Gay hangja: Jeraiah Jip.
Iglódi névbemondása a kitartott szünet

ellenére is észrevétlenül húzódik meg a
sorban. Talán kicsit halkabban, kevesebb
meggyőződéssel mondja a többieknél, de
alapjában véve természetesen. Ahogy ezt
pár perccel később a hős maga is
meghatározta: „És a világon az a
legfontosabb, hogy az ember próbára
tegye magát, és úgy mondja, h o g y Jeraiah
Jip, mint ahogy más azt mondja, »Jó
estét«, meg még az a fontos, hogy olyan
legyen az ember, amilyennek mások lát-ni
szeretnék, hisz ez nem is nehéz."

Iglódit egy ideig magára hagyják a
színpadon. Amíg a játék újrakezdődik -
ugyanott és mégis másképpen -, a színész
kienged és magába mélyed. Fejét mellére
hajtva a nyílt színen alszik. Ami-kor
felébresztik és véglegesen maradásra
akarják bírni, ismét végigjátssza az egy-
szer már rábízott szerepet, igaz, már
kevesebb belső aktivitással; azaz az er-
kölcsi-emberiességi motívum helyét fo-
kozatosan az önzés váltja fel: a szíves-
ségtevés „haszon" rovatában, ahol az
imént a sör és a szivar csak mintegy „rá-
adásként" szerepelt, az egzisztenciális el-
ismerés mellett most a nagy üzletben való
részesedés válik Galy Gay rohamosan
növekvő önérzetének egyedüli forrásává.

Két, egymáshoz kapcsolódó jelenet kö-
vetkezik, melyekben Galy Gay viselke-
désének új jegyeit tanulmányozhatjuk. A
két „produkció"-hoz összetett színészi
hatásrendszerre van szükség.

*

Mielőtt a nagy üzletbe, egy elefánt el-
adásába belefogna, bizonyítani akarja
szellemi és fizikai felkészültségét. A „be-
mutató" szellemi tornával kezdődik.
Iglódi befészkelődik a katonák közé: bár
alacsonyabban van náluk (a lábuk
tövében ül), mégis valami éteri magas-
ságba képzeli magát. Civil sapkáját nagy-
vonalúan félrecsapja, födetlenül maradt
homlokát simogatja - valóságos entel-
lektüelkarikatúra - és megszólal:
„...tudnék egy olyan találós kérdést fel-
tenni, ami magukat érdekelhetné."

Es felteszi. A gesztus befejező aktusa a
rágyújtás. Galy Gay a saját szivarjából
kínálja meg a géppuskásokat, saját gyu-

fásskatulyájából ad tüzet, a saját szellemi
tulajdonát bocsátotta rendelkezésükre.
Ebben az akciósorban egészen hosszúkat
lép, nyakát lépésenként megnyújtja,
törzsét előretolja. A katonák szinte meg-
kukulnak a csodálkozástól. Az elkábí-
tásnak azonban még nincs vége. Követ-
kezik a súlyemelési epizód, mely Iglódi
alakításának egyik csúcspontja: „Nincs itt
véletlenül néhány súlyos tárgy?" -
kérdezi a katonáktól, már-már ön-
magától megrészegülten. Azok a sarok-
ban heverő autógumikra mutatnak. És

a produkció kezdetét veszi. Először leveti
a kabátját, alatta a csíkos trikó (most
sportdressz). Két autógumit gurít be, és
felállítja őket. Rudat kerít, és ke-

resztüldugja rajtuk. Kész a súlyzó.
Hátralép, szemével felméri a tárgyat,
mellét kidülleszti, fejét felszegi, ormótlan
nadrágjában „középre" igazítja ma-gát.
Előrelép a súlyzóhoz, mustrálgatja, majd
újra hátra és a katonák felé tekint,
összeméri magát a feladattal, majd a
közönséggel is. Ekkor egy különös dolog
történik a nézővel: Iglódiért tény-legesen
drukkolni kezdünk: sikerüljön a
produkciója. Galy Gay a karját melegíti,
izmait serkenti, néhány sportos guggolást
végez. A fogás következik, majd egy
pantomimikus „húzás", de a vasrúd
beleütközik a gumiabroncsok felső pere-
mébe. itt megáll, felnéz, arcán az erőki-
fejtés okozta pír és torzulás lassan valami
átszellemültségbe megy át - a nézőtéren
teljes csend, egy pillanatra most minden
valóságos! - majd szakít és kilöki a súly-
zót. Felcsattan a taps, s a tapsoló nem
tudja, hogy a színészi játék váltotta ki be-
lőle ezt az ingert vagy Galy Gay sikere.

*

Galy Gay és felesége (Iglódi István és Torday Teri)



Amikor a felesége érkezését jelzik, Galy
Gay fölényesen nyugalomra inti a már-
már berezelt katonákat: „Bízzák rám
magukat, Galy Gay most vért ivott."

Mégis, nem kis riadalommal bújik a sor-
falat álló katonák háta mögé, és sebtében
magára ráncigálja a mundért. Mire
feleségét elévezetik, hetykeséggel kom-
penzálja ijedelmét. S miközben feleségé-
vel beszél, a katonákat tekinti igazi hall-
gatóságnak. Egyáltalán nem azért izgul,
hogy mi lesz ezzel az asszonnyal meg
vele, hanem kizárólag arra koncentrál,
hogy amit tesz és mond, összhangban van-
e a feladattal, amivel nemsokára
megbízzák. A szituáció okozta zavaron
Iglódi Galy Gay-je sajátos öngerjesztéssel
igyekszik úrrá lenni. Megtört lendülettel
mozdul ide-oda, kapkod. Amikor az
asszonnyal beszél, egyszer a katonák
dörzsöltségét kopírozza, másszor férji
tekintélyét igyekszik kijátszani.

„Most meg miféle balról beszélsz ? Annyi
mindent összelocsogsz itt az urak-nak,
mintha nem is volna eszed." A jelenet
záróaktusa s egyben csúcspontja az,
amikor Iglódi ismét szájára veszi új nevét;
ugyanazt a hanyagságot látjuk most, mint
első alkalommal, de az eddiginél erősebb
gesztikus kísérettel. Valóságos
koreográfiát rendel mellé. Az asszony
most már kételkedni kezd személy-
azonosságában, a vérszomjas őrmester
pedig belefehéredik a tehetetlenségbe.

Ettől a jelenettől fogva Iglódi átcso-
portosítja a hős megformálására szánt
erőit: egyrészt olyanná válik, mint aki
megtalálta a helyét a világban, fellépése a
„nélkülözhetetlen ember" viselkedési
módját mutatja, orientációs zavarai az
eddig domináló szociális irányultság
helyett egyre inkább individuális színe-
zetet kapnak. Másrészt a testi-lelki szen

vedés legmagasabb hőfokán kell meg-
mutatnia a hős elszakadását önmagától.

A névcsere a második részben válik
„személyiségcserévé" is, Galy Gay kü-
lönösen erős szenzibilitása ebben a szki-
zofréniába torkolló szakaszban egyértel-
műen befelé fordul, és olyan drámai
helyzetbe kerül, melyben kérdésessé válik
a megformálás Brecht által kívánt módja.
A hőst ugyanis élő, valóságos ember - ez
esetben Iglódi István - kelti életre, s - a
színpad örök paradoxonja! - egy-egy
pillanatban kikerülhetetlen a színész
személyén keresztül a hőssel való
közvetlen azonosulás.

Brecht dramaturgiájának - és Iglódi
alakításának - igazán nagy eredménye
éppen az, hogy a szükségszerűség kö-
vetkezetes tagadása által minden eddiginél
élesebb fény vetül a drámai hősre a
színpadon, és ezáltal a dráma lényeges
társadalmi funkciója mintegy a műfaj
anatómiájában tárulkozik fel.

*

Az elefánt eladásakor a hős teljes len-
dületbe jön. A műveletet egy vödör tetején
lavírozva hajtja végre, ami már eleve
fokozott gesztikulálásra kényszeríti, s így
a figura egzisztenciájának külső-belső
labilitását egyszerre fejezheti ki. Iglódi a
dörzsölt üzletembert maszkírozza, aki még
az elővigyázatosságból vállalt inkognitóját
is úgy viseli („az úr, aki nem akarja
megnevezni magát"), hogy az az „erős
fiúk" körébe való tartozásának a kelléke,
ami nemhogy rombolja, inkább erősíti őt
ebben a szerep-ben. A csekk átvétele után
azonnal letartóztatják a katonák. Ezzel az
akcióval veszi kezdetét a színjátéknak az a
szakasza, melyben a hős eddig meghagyott
integritását is felszámolják. Galy Gay
mögött becsukódik minden kapu, a leg-
kritikusabb fázishoz érkezünk: az „át-
szerelt" ember életrekeltéséhez. A hőst az
előadásnak ebben a szakaszában a
színésznek úgy kell megformálnia, hogy
egy igen szűkre szabott drámai idő alatt a
lehető legsűrűbb lélektani erőtérben
felismerhetővé váljék az a folyamat,
melynek során Galy Gay ír kocsirakodóból
Jeraiah Jip géppuskás válhat. A Galy Gay-
t alakító színésznek az utolsó, a
„katonaarc" felé nem onnan kell indulnia,
ahová a figura felépítésében eddig eljutott.
Most egy „visszafelé" irányuló
erőfeszítésre is szükség lesz ahhoz, hogy
eszmeileg a figura eddig be sem mutatott
teljes genezisének a kiindulópont-.

Jelenet Bertolt Brecht drámájából. Előtérben: Bősze György (Polly Baker), Iglódi István (Galy Gay) és
Hetényi Pál (Jesse Mahoney), a háttérben Törőcsik Mari ( Leokádia Begbick)



járól érkezzen meg ehhez a végponthoz. Ez
pedig - a folyamat lényegét illetően - egyet
jelent a társadalmi-emberinek az általános-
emberivel való összekapcsolásával, azaz a
körülmények által determinált, társadalmi
relációkba ágyazott „szociális" alak mögött
most már a mindezektől bizonyos
értelemben független „tiszta" alakot is meg
kell teremtenie, s ebből újra a „katonaarcot",
mely a maga nemében így minden
eddiginél brutálisabb kifejezője lesz az
embertelen társadalmi viszonyoknak.

*

Amikor Galy Gay- t perbe fogják, eleinte
még „szimpatizánsként" igyekszik
bekapcsolódni a tárgyalásba. Tanácsadó-
ként viselkedik: „Az eladó olyasvalaki
volt, aki nem akarta megnevezni ma-gát."
Iglódi úgy mondja ezt, mint aki-nek
eszébe sem jut, hogy ő maga a vádlott.
Egy kicsit később már a sebezhető tanú
szerepébe kényszerül:
Uria: De azt csak láttad, hogy egy Galy
Gay nevezetű ember volt az eladó. Galy
Gay: Igen, ezt tanúsíthatom.

Ezzel a „tanúsíthatom"-mal valósággal
körülbástyázza magát. Aztán elérkezik a
kétségbeesett védekezés stádiumába. Itt az
alázat és a meghunyászkodás már fél-
reérthetetlen.
Galy Gay: Egy elefánt talán nem hitte
volna elefántnak. Nehéz ám megkülön-
böztetni az igazit a hamistól, tekintetes
törvényszék.

Galy Gay-t a tárgyalás után az emésztő-
gödörbe dobják. Csak a feje látszik ki.
Riadt szemekkel pislog felénk, fejét a
mellette álló katonák csizmájához dör-
zsöli. Iglódi még ebben a kilátástalan
helyzetben is megtart valamit a figura
„svejki" infantilizmusából. Szinte eláju-
lásáig nem hiszi el, ami vele történik.
Mindez összhangban van azzal az
ínkongruenciával, melyet mindvégig hang-
súlyozott a színész, s ami itt valóságos
egzisztenciazavarba torkollik.

A katonák még mindig nem érzik be-
fejezettnek az átalakítási folyamatot. Az
áldozat még mindig a „törvény kezében
levőnek" tudja magát és nem „törvényen
kívülinek". Pedig a katonáknak most nem
Jipre van szükségük (erre ugyanis már
esküt tett), hanem egy olyan emberre, aki
már nem is tudja, hogy ki-csoda, akit
nemcsak Jipnek, hanem bár-kinek lehetne
nevezni. Ez pedig Galy Gay kivégzésének
pillanatában következik csak be.

Galy Gay: Ha ráakadtok valakire, aki el-
felejtette, hogy ő kicsoda, az én vagyok.

A színész ezt a mondatot már az ön-
kívület határán mondja, és aztán nevet-
séges módon összeesik, mielőtt a lövések
eldördülnének. A kivégzettet ponyvával
takarják le. S amikor Leokádia leveszi
róla a ponyvát, a színész új alak építésébe
fog. Iglódinak az ontogenezis fázisait
megmutatva kell a csupasz és védtelen
embrióból a terror mindenható emberévé
változnia. A folyamat kidolgozásához
olyan eszközöket is igénybe vesz, melyek
feltűnően mesterségesebbek az
eddigieknél. Ilyenek az arc fehérre smin-
kelése, az első mozdulatok (a rágás, a
karhajlítás, a lépések) erős stilizáltsága, a
hangsúlyozottan „passzív" dinamika. Egy
olyan ember akcióit látjuk, aki nem hiszi,
hogy létezik, aki csak a külvilág
visszajelzéseiből képes önmaga felől tájé-
kozódni. Iglódinak egy valóságos „fejlő-
déslélektani" periódust kell bemutatnia.

A játéknak ebben a szakaszában a fő-
hőst a szerző és a rendező elkülöníti kör-
nyezetétől, mégpedig egyrészt a mono-
lógok révén (a gyászmenetben mondott
vers, vers a koporsón ülve, gyászbeszéd),
másrészt a színész gesztikus eszközei
által, melyek most egészen szűkszavúak-
ká, álomszerűen lebegővé válnak. Iglódi
révetegen, kábultan játszik, szeméből el-
vész minden vitalitás, mint aki csak néz,
de nem lát. Amikor Leokádia eteti, gépies
rágómozdulatokat végez, közben
tekintetével vagy inkább fejének lassú
elcsavarásával követi a halottas menetet.
Szövege tőmondatokból áll.

Galy Gay a koporsódobozon ülve,
közvetlenül hozzánk intézi magyarázatát,
miért nem kíván szembenézni halott
énjével. A „víztükörből jól ismert arc"

tekintene rá, egy számára teljesen idegen
valakié, aki ő és mégsem ő. A két alak-
nak a valóság logikája szerint igen sok

köze van egymáshoz, a színpadon meg-
jelenő drámai cselekménysor viszont alig
jelez valamit ebből a kapcsolatból. Galy
Gay kétszer is elmeséli, miként vált gép-
puskássá, ezekben a szövegekben azon-
ban mindig az marad homályban, ahol ez
az átváltozás a legnagyobb intenzitással
végbemehetett.

Például az elsőből: „Nem volt kitisz-
títva a géppuska sem, ezért egy szivart
kapott ajándékba, meg öt sortüzet; de
aztán eggyel kevesebb lett." Vagy a má-
sodikból: „Reggel elindult hazulról, hogy
kis halacskát vegyen, estére már egy
hatalmas elefántja volt, s még ugyan-
azon az éjszakán agyonlőtték." Talán
ezekben a „nekrológokban", melyek a
drámai metamorfózison áteső hősből az
idekívánkozó „vallomás" helyett egy
sajátos harmadik személyű ön-narrációt
hívnak elő, válik leginkább bizonyossá,
hogy Galy Gay-nek mennyire níncs
kompetenciája saját drámájában, sorsá-
ban. És nemcsak azért nincs, mert „gyen-
ge jellem", hanem azért sem, mert az itt
elbeszélt drámai gondolatsorban a be-
mutatott történés maga sem válik olyan
cselekménnyé, amely feltételezné a hős
azonosuló vagy szembeszegülő részvé-
telét. Így a hős is csak annyiban alakul ki,
amennyiben ennek a történésnek a része.

A hős önérzete, identitása paradox
módon, társadalmi „betörésének" előre-
haladtával egyenes arányban nő, és
Brecht szándéka szerint a harcoló, gép-
puskás Galy Gay-ben válik teljessé. A
személyiség elveszti önállóságát, s a fenn-
álló társadalom kezelésében és „védelme"

alatt lesz félelmetesen erőssé, azaz
kegyetlenné.

Iglódi a színészi distanciateremtés
magasfokú alkalmazásával és a rendezői
instrukciók pontos végrehajtásával a drá-
mai formában kijelölt feladat epikai
ábrázolására vált képessé.

Leokádia Begbick: Törőcsik Mari és Galy Gay: Iglódi István (Iklády László felvételei )


