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Galócza, a gyilkos

Ivan Kušan komédiája
a Katona József Színházban

La donna mobile qual piuma al vento, muta
d'accento di pensiero... - énekli a színpad bal
sarkában álló gramofon tölcséréből a
carusói hang, amikor lassan felkúszik a
függöny. Fokozatosan láthatóvá válnak a
pipiskedő balettcipők, a formás lábak, a
csípő , a lengedező karok, a rőt hajbozont.
A színen balettozó asszony, Básti J u l i (a
gazda feleségének, Ankicának szerepében)
valóban ingatag. Táncos tipegése és
hajladozása közben néha majd-nem
felborul, de azért tartja az egyen-súlyát.
Básti Ju l i a műkedvelőt, a sutát, az
ügyetlent játssza el, karikírozva Ankica
igyekezetét, hangsúlyozva balettos dilet-
tantizmusát.

Miközben a szép úriasszony az udvar-
ház fogadószobájában kedvtelésének hó-
dol, a Verdi-dallamok közé a baromfi-
udvar rikácsolása vegyül. Ekkor még úgy
tűnik, hogy ez Benedek Miklós rendező
„fogása", a parodisztikus jelleg hang-
súlyozása. De néhány pillanat múlva ki-
derül, hogy a rikácsolásnak valóság-alapja
van: véres kötényben, kezében nagykéssel
belép Újlaki Dénes (a férj, Ardonjak
gazda) és Szirtes Ági a ház-nál szolgáló
Tonka), aki vájdlingban hozza a leölt csirkét.

Az egyes helyzeteket és poénokat meg-
alapozó valószerűség mindvégig jellem-
zője az előadásnak és a színészi játéknak.
A komikum nagyon gyakran abból fakad,
hogy a szereplők tökéletesen komolyan
veszik azt, ami a néző számára irreális és
mulattató. Ez pedig jelentős mértékben
növeli a produkció stí lusát uraló paro-
disztikus és karikaturisztikus ábrázolás-
mód hitelét.

A színre belépő ;Ardonjak nem sejti,
szegény, szomorú sorsát, hogy a kezében
levő kés által fogják a mű végén
elveszejteni. Pedig, ha ismerné a
dramarturgiát, sejthetné, mi fog történni.
Hiszen hogyha a dráma első felvonásában
egy nagykés megjelenik, annak az utolsó
fel-vonásban el kell sülnie. A szerző,
Kušan ismeri ezt a szabályt, és be is
tartja.

A nyitó jelenetben Újlaki Dénes elé-
gedetten mosolyog a szolgálólányra, és
Szirtes Ági is - a válla fölött hátranézve

többször kacéran végigméri a gazdát,

mintha az udvaron nemcsak baromfivér
folyt volna, hanem más is. Évődés. Ez a
Tonkára kacsingatás azonban nem aka-
dályozza a ház urát abban, hogy féltékeny
legyen a feleségére. Kérdőre is von-ja az
asszonyt, mert az előző éjszaka álmában a
házuknál gyakran megforduló Mozsbolt
földmérőt (Tonka báty-ját) emlegette.
Újlaki marcona és bizalmatlan, nem
nagyon hisz a magyarázkodásnak. De
azért Básti Juli kimagyarázza magát.
Mégpedig úgy, hogy a férjének azt játssza
el : igazat mond, a nézőknek viszont azt,
hogy hazudik. Ez azonban nem jelent
„kikacsintást" a közönségre. Básti J u l i itt
a karikírozás kényes egyen-súlyával
játszik.

Alig teszi ki a szobából a lábát a gazda,
a „prima donna" ráveszi a titkárt
(Fr ankicsot) játszó Szacsvay Lászlót arra
neki ígérve Tonka kezét -, hogy beszélje
rá a gazdát, menjenek csak be Eszékre, s
ha már úgyis ott járnak, Frankics tetesse
el Ardonjakot láb alól. Szacsvay a
körülményeskedő, tétova titkár

szerepében, az úrnő iránti lojalitás kifeje-
zésében már sejteti a nézővel, hogy a
gazda elleni merénylet korántsem fog
egyszerű módon lezajlani. És Básti Julin
is látszik: nem biztos benne, alkalmas-e
Frankics erre a szervezői feladatra.

De kapóra jön a Hollósi Frigyes ját-
szotta Zeljics, a környékbeli paraszt, aki
dúl-fúl Ardonjak ellen, mert azé lett az ő
kis földje. Ez a rejtőzködő bolsevik
osztályharcnak fogja fel a saját birtokáért
való kiállást, és a ravasz ;Ankica könnyen
behúzza a csőbe. Megbízza a parasztot,
hogy bérelje föl a hírhedt betyárt, a Vég-
vári Tamás játszotta gyilkost, Galóczát:
ölje meg Ardonjakot. Az asszonyi meg-
értés előhívja Zeljicsből a titkon dédelge-
tett eszmét, és a férfi színt vall: a fehér
zsebkendő után vörössel törli meg a harc-
ra készülődéstő l gyöngyöző homlokát.

Ankicának azonban ez a bebiztosítás
még nem elegendő. Az akcióhoz meg-
nyeri szövetségesnek a Gáspár Sándor
játszotta Mozsbolt földmérőt, a bonvi-
vánt, a finom lelkű széptevőt , aki mind-
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untalan németül beszél. Sőt, megnyeri a
Dörner György megformálta Zsazsics
csendőr tizedest, aki (Frankicshoz ha-
sonlóan) Tonka kezére - de ő még egyéb
részeire is - pályázik.

Együtt tehát a mezőny. Az első kép
végén megkezdődik a hajsza, hogy szá-
mos elhibázott kísérlet után a darab végén
Ardonjak gazdát - közös erővel - úgy
vágják le, mint a dráma elején ő a csirkét,
és Ankica finomkodó lovagja úgy fogja
föl riválisának vérét egy lavórba, mint
egy baromfiét. A fenti szereplők mellett
felbukkan még Balkay Géza mint
Gillotinics-Gile csendőrkapitány, az igaz-
ságosztó, a milicia ex machina szere-
pében. Ő majd a befejezéskor kerül elő-
térbe.

Az expozíciót követően kibontakozó
történet egyszerű, rövid summája a
következő: „Ezen szörnyű, ám hiteles tra-
gédia arról szól, hogyan tették el láb alól
a legkülönösebb körülmények között a
szlavóniai Fericsanacban Juraj Ardonjak
urat, jelzett úr hűtlen és buja feleségének
jóvoltából, aki tudniillik egy Borisz
Mozsbolt nevezetű földmérő iránt érzett
vonzalma következtében köz-vetett
módon felbérelt egy rablóvezér
gazembert, akinek neve Jovo
Sztanyiszavljevics Galócza. Ilyeténképpen
pedig látható lesz, milyen feneketlen a
gonoszság, a sóvárság, továbbá a bujaság
jelzett nejben meg a többiekben, és persze
lát-ható lesz a bűntevők nagy részének
szomorú vége is, amint következik."

Ez a mese - egyszerűsége mellett -
ráadásul nem is eredeti. A szerző, Kušan
írja, hogy „elsőnek magam mutattam rá a
Galócza távoli, Erzsébet-kori (tartalmi és
dramaturgiai) »mintájára«". A filológiai
adatokban bővelkedő műsorfüzet is
említi, hogy ez a minta egy XVI. század
végi névtelen angol szerző Fevershami
Arden című drámája. (Legutóbbi magyar
kiadása Somlyó György „Miért hal meg a
ember?" című fordításkötetében.)

Bár Kušan a teljes cselekményt és a fő-
szereplőket kölcsönveszi, amit ebből a
forrásból létrehoz, az mégis egészen
eredeti. A Galócza ugyanis az angol iro-
dalom első polgári családtragédiájából
egy XIX-XX. századi színpadi műfaj, a
népszínmű paródiájává válik, a magyar
bemutató létrehozóinak kezén pedig mu-
sicalparódiává is lesz.

A mintául szolgáló mű bérgyilkosa,
Gazjankó öt alkalommal véti el Ardent
(lásd: Ardonjak). Először azért, mert
amikor Londonban (lásd: Eszék) az utcán
lesben áll, a boltot becsukó tanonc a
zsaluval véletlenül fejbe vágja. Másod-
szor azért, mert hiába egyeznek meg a
titkárral abban, hogy az a szállás ajtaját
éjszakára nyitva hagyja, Arden a lefekvés
előtt mindent bezár. Harmadszor, a Lon-
donból hazafelé vezető úton - épp a me-
rénylet előtt - Arden ismerősökkel ta-
lálkozik, akik csatlakoznak hozzá. Ne-
gyedszer a nagy köd állja útját a gyil-
kosságnak, végül azért fullad kudarcba a
kísérlet, mert a nejét Mosbie (lásd: Mozs-
bolt) karján meglátó Arden kardot ránt, s
így a lesben álló haramiák jobbnak látják
kereket oldani. De a végzet utoléri a
gazdát, saját házában ölik meg a rabló-
gyilkosok.

A Galócában mindez szinte lépésről lé-
pésre megismétlődik, de az eltérő közeg
és az eltérő karakterek az egész mű jelle-
gét megváltoztatják. Kušan a húszas évek
szlavóniai „operettköztársaságába"
helyezi a mesét, címszereplővé az akkor
valóban élt Dráva menti betyárt, Csarugát
teszi. Ami a Fevershami Ardenben végzet
és tragikum, az itt kisszerű, elvetélt
igyekezet, pancser gyilkosok tehetetlen-
kedése. Az író karikatúraszerűen, né-hány
vonással rajzolja meg a darab kilenc
alakját. Ugyanez az ábrázolásmód jellem-
zi a színészi játékot is: néhány eltúlzott
jeggyel mutatják meg a szereplők az
egyes karakterek lényegét.

Benedek Miklós a darab színre vitele-

kor nem egy horvát népszínmű-paródiát
kívánt bemutatni, ezért - először is -
eredeti zenét, újabb dalbetéteket íratott
Másik Jánossal a komédiához, ami így - a
zenei kiegészítések, valamint a rendezés
nyomán - musicalparódiává vált. A
jeleneteken belüli és az azokat időnként
összekötő dalbetétek éppúgy karikíroz-
nak és ironizálnak, mint a Spiró György
által írott dalszövegek. Dalszövegeken a
közönség ritkán szokott nevetni, de itt
most szakadatlanul ez történik. A dara-bot
fordító Spiró határtalan nyelvi lele-
ménnyel és humorral ültette át Kušan
Csarugáját, és amikor a címet magyarí-
totta, talán azért is döntött a Galócza
mellett, mert a címszereplő éppoly hosszú
lappangási idővel és halálos kimenetellel
jellemezhető, mint ama bizonyos
gyilkosgalóca.

A drámában mindenkit a másra vágyó-
dás jellemez: Ankica Mozsboltra és vi-
szont; Ardonjak, Frankics és Zsazsics
Tonkára, a lány az utóbbira sóvárog. Ezen
a magánszférán túlra nyárnyal Zeljics és
Galócza képzelete. Az elnyomott paraszt
társadalmi átalakulást remél, titkon
szónoklatra készül. „Munkások! Pa-
rasztok! Kiskereskedők!" - mondogatja
Hollósi Frigyes a sötétben. Az utóbbit
néha tétován, néha keményen, néha vi-
csorogva. Meg kell értenünk, hogy föld-
jének eltulajdonítása a nép másik fiával, a
betyárral való szövetkezésre készteti.
Galócza ugyan nem olyan kapcsolatban
van a „kizsákmány" és a „kizsiger" vilá-
gával, mint Zeljics, de a két érdek itt ta-
lálkozik: vesszen Ardonjak. Galócza lelke
is másutt jár, nem Fericsanac és Eszék
között. Ő Chicagóról ábrándozik. Olyan
nagyfiú szeretne lenni, mint Al Capone és
a többi gengszterek. „Sikágó, Sikágó" -
énekli Végvári Tamás a cím-szerepben.
De a gengszterinternacionalizmus mellett
azért megvan benne a betyárhazafiság is.
Igy lesz a „Sikágó"-ból „zsarumadár,
zsarumadár", a musicalből nótázás.

Kušan azzal teszi a paródiát teljessé,
hogy ez a rettegett betyár rövidlátó. De
Galócza ezt titkolja. Hiszen ki látott már
okulárés gyilkost. Itt tehát nem csupán a
külső akadályok, hanem a betyárnak ez a
fogyatékossága is szerepet játszik a
merényletek elhibázásában. Miután végül
azért sikerül végezni a gazdával, az író
egy kis epilógusban igazságot oszt.
Galócza felolvassa az újsághírt, az ügy-
ben ki milyen büntetést kapott. Ankicát
természetesen felmentették, és Tonka is
csak felfüggesztett börtönbüntetést ka-
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pott, nem így Mozsbolt és Frankics. Egy-
valaki végezte kötélen: Zeljics, a paraszt.
O volt a fő ellenség, mert az urak ellen
lázított. Ankica pedig már nem a
makulátlanságát vesztett Mozsbolthoz,
hanem az „igazságosztó" csendőrkapi-
tányhoz - az egész történet folyamán
háttérbe húzódó - Gillotinics-Giléhez
megy férjhez. Így válik a darab végi
tablóban az addigi leghalványabb alak
főszereplővé.

A darab hat képe négy különböző hely-
színen játszódik. A díszleteket tervező
Székely László nem az ebben az esetben
(és ekkora színpadon) közkeletű megol-
dást választotta. Nem helyezte egyetlen
színpadképbe az előadást, és a különböző
tereket nem csupán néhány díszletelem
elmozdításával jelezte. Itt az Ardonjak-
ház, a kocsma, a szálloda és a vadászház
mind új térszervezést, új látványt hoz. Az
átdíszletezés a betétdalok alatt történik,
így az előadást nem akasztják meg
funkciótlan szünetek. A berendezés, a
bútorzat a húszas éveket idézi. A bal ol-
dalon -- félig takarásban - ülnek a zené-
szek, előttük áll a gramofon. Mögötte
meredek lépcsősor vezet fel egy másik
szintre. A lépcső alján tolóajtós vécé. A
színpadra a belépés - valamennyi kép-ben
- középütt történik, és ez minden esetben
két részre tagolja a színpadot. A
gazdáéknál egy ebédlő és egy nappali a
két elem, a kocsmában a pult (mögötte az
üvegekkel teli polc) és a bejárattól az
asztalokhoz vezető rész, a szállodában
Ardonjakék szobája és a folyosó.

Kušan darabjában és Benedek Miklós
rendezői világában boldogan lubickol-nak
a színészek. A kitűnő színészvezetés
mellett mindenki örömmel és csúcsfor-
mában játssza a szereposztási kliséket fel-
borító és megújító figurákat. A címsze-
repben Végvári Tamás a rövidlátó ember
csetlés-botlásai mellett elsősorban is az
amerikai gengszterhős után sóvárgó kis-
városi-vidéki bűnözőt játssza el. A jel-
meztervező Pilinyi Márta a filmről ismert
gengszteröltözéket adja a szlavóniai
betyárra: fekete ruha és kalap, a zakó alatt
pisztolyheveder. Végvári mozgásában is a
gengszterre hasonlítani igyekvést
figurázza ki, s ezt teszi akkor is, amikor
többször próbálkozik a látványos pisz-
tolypörgetéssel. És mindig nagyon meg-
lepődik, amikor nem sikerül. És amikor
megfájdul tőle az ujja. Alakításának ezen
vetülete mellett a rövidlátásból adódó
helyzeteket is remekül kihasználja. Bra-
vúros a kocsmából való távozás megol-
dása. Az utolsó képben Ankica (befejez-

vén a lábáztatást) leülteti maga mellé.
Végvári beleteszi a lábát a lavórba. Za-
vart fintor ül ki az arcára. Egyrészt kelle-
metlen cipővel vízbe lépni, másrészt nem
szeretné, ha lelepleződne a vaksisága. A
lavór arrébb kerül, de ő visszalép bele.

Básti Juli, a gyilkosbérlő szépasszony
az, aki a legközvetlenebb módon parodi-
zál. Ő mindent felfokoz és eltúloz, ettől
válik alakítása bizarrá és komikussá. In-
tonációja szélesen hullámzó, affektált és
éneklő, arcjátéka ugyancsak szélsőséges
mimikai formák között mozog. Néhány
jelenetben a teljes színpadot bejátssza,
körbeszalad, hajlong, gesztikulál és ér-
vel: hiszen a szálak itt az ő kezében fut-
nak össze. Ő győzi meg a férfiakat, ve-
szejtsék el Jurajt. Básti Juli úgy parodi-
zálja Ankicát, hogy nemcsak ezt a „vég-
zet asszonyát" teszi komikussá, hanem a
színészi játék elavult, túlhaladott eszkö-
zeit is nevetség tárgyává teszi. Néha úgy
tűnik, mintha a húszas évek filmjeinek
érzelmes hősnőjét látnánk, és mintha Básti
Juli nemcsak a szerepet, hanem a sze-
repjátszást is parodizálná.

Újlaki Dénes (Ardonjak gazda) vér-beli
mulattató, és bár itt ő a szomorú áldozat,
áldozatnak is komikus marad. Alakjából
az életerő és az életszeretet sugárzik, de
Újlaki is eljátssza az alak korlátoltságát -
azt, amit a feleség nem tud elviselni: a
nyers, faragatlan modort -, és e
korlátoltság paródiáját is megjeleníti. A
leggyakrabban Szacsvay Lászlóval
(Frankiccsal) szerepel közös jelenetben.
A titkárhoz fűződő kapcsolatban fejezi ki
legerőteljesebben Újlaki ezt a tapintatlan,
érzéketlen jellem-karikatúrát. Amikor az
első képben Frankicsot utasítgatja, a
titkár gumis csokor-nyakkendőjét
megragadva ad hangsúlyt a
mondókájának. A szállóban, amikor a
készülő merénylettől nyúlként reszkető
Szacsvay gyorsan ágyba bújik, és magára
húzza a takarót, a mellé lefekvő Újlaki
úgy húzza magára a közös ágyneműt,

hogy - észre se véve -- egy laza mozdu-
lattal magára lebbenti az egészet.

Szacsvay László titkára szerencsétlen-
kedő, esetlen figura, aki mindig az erő-
sebbnek enged (ezért megy bele az úrnő
indítványozta „összeesküvésbe"), és aki
sohasem tudja elérni azt, amire vágyik.
Szacsvay nemcsak a félszeg kisembert, a
szeretett nő iránt csak vágyakozni tudó
balekot játssza el, hanem az ilyen
jellemek színészi megformálásának ki-
figurázását is. Hasonló helyzetben és
szerepben láthatjuk Hollósi Frigyest
Zeljicsként, aki nemcsak azért kapta a
Zeljics (magyarul: zöld) nevet, mert
paraszt, hanem azért is, mert éretlen igazi
ambíciójára, a politikai cselekvésre. Hol-
lósi játéka egészen kiváló. Nála is ráis-
merhetünk a - ma már csak filmeken lát-
ható parasztmegformálások idézőjelbe
tételére. Alázatosság és felkapaszkodni
vágyás, szorongás és cselekvésvágy ele-
meiből gyúrja össze Hollósi Zeljics alak-
ját. Remekül érzékelteti az alak ambiva-
lenciáját saját politikai elhivatottságával
kapcsolatban, különösen amikor „beszé-
dét" gyakorolja.

Gáspár Sándor Mozsbolt földmérő-ként
bonviváni szerepben feszít. Ő is elő-térbe
helyezi az alak korlátoltságát, de úgy,
hogy ez a korlátoltság a műveltség
fitogtatásának köntösében jelenik meg.
„Endlich bin ich" - búgja széles kar-
mozdulatokkal Bástí Julinak, s a szerepe
szerinti - gyakori német beszédet
szándékoltan iskolás kiejtéssel használja.
S az asszony hiába könyörög, hogy ne
beszéljen állandóan németül, ő mindig
arra vált, hiszen műveltnek szeretne lát-
szani. Színészi összjáték szempontjából is
remek az az utolsó képben látható jele-
net, amikor a gazdát végül sikerül meg-
ölni. Gáspár -- láthatóan zavarában -
viccet mesél. A kártyázó királyról, akinek
a kezében három király volt, de négyet
mondott be. Majd tovább bonyolítva a
helyzetet, nekiáll a viccet elmagyarázni.
Végül, ráébredvén saját ostobaságára,
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rámered a közönségre. Zavart csönd. Csak
a szekrényből hallatszik Galócza (Végvári
Tamás) röhögése,

Míg Gáspár a gesztusokra, a koreog-
rafikus mozdulatokra építi a figurát, addig
szereplőtársa, Dörner György első-sorban
a szemével játszik. Zsazsics csendőr
tizedes, a Tonkának udvarló fiatal
egyenruhás olyan, mint az elmúlt pár
évtized kelet-európai irodalmának legtöbb
csendőralakja. De Dörner ezt a figurát
nem teszi harsánnyá, sőt bambává sem. Ez
egy őszinte csendőr, akin minden érzés
meglátszik. Öröm, szerelmi vágyódás,
féltékenység (amikor ő is, Mozsbolt is
virággal állítanak be a ház-hoz) és az
úriasszony iránti tisztelet. Egyik legjobb
jelenete az, amikor Básti Juli felszólítja:
gondolkozzon, és Dörner gondolkozik.
Bár a „gondolkodás" során a testhelyzetét
is meg-megváltoztatja, valójában a szemén
látszik, Zsazsics ritkán barázdált agya
mennyire erőlködik.

A Tonkát játszó Szirtes Ági alakításá-
ban van a legtöbb konvencionális meg-
oldás. Ebben a szubretti szerepkörben az
alak ledérségét, vérbő természetét emeli
ki, de hiányzik játékából a karakter
eltávolítása, a parodisztikus vonások fel-
vázolása. Ez csak az előadás egészében, a
többi szereplővel történő összehasonlí-
tásban mutatkozik meg, magában Tonka
megformálásában nem jelenik meg hiány-
ként.

Balkay Gézának jutott terjedelmében a
legkisebb szerep. A csendőrkapitány Gil-
lotinics-Gile két vagy három kurta perc-re
jelenik csak meg a színpadon, de azért
Balkaynak is van egy száma - egy függöny
előtti betét, már a végkifejlet köze-lében -,
amikor csak rá figyelhetünk. A zenekar
játssza a sokszor ismétlődő periódust, és
Balkay vár. Le-föl sétál, cigarettára gyújt,
kinéz a nézőtérre, figyel, egyre szúrósabb
szemmel figyel, aztán pár kézmozdulattal
hessegetni kezdi az arca előtt a
cigarettafüstöt. Mintha az akadályozná a
közönség szemmel tartását. Ebben a
jelenetben valójában ezt a „szemmel
tartást" játssza el. Ez is paródia.

Benedek Miklós - aki ezúttal (már nem
először) rendezőként jegyzi az elő-adást-
kitűnő stílusérzékkel állította szín-padra
Kušan darabját. Precíz és szellemes ez a
produkció, amelyben a fény-és
hanghatások éppúgy, mint a megformált
karakterek a helyükön vannak, és az
előadás egységes stílusát szolgálják. A
paródia és a komikum egyik legfontosabb
eszköze Benedek Miklós rendezésé-

ben az ismétlés. Már az első képben él
vele, amikor a szereplők némelyikét a
bejárati ajtó melletti ablakon át közle-
kedteti. Ugyanitt, a nyitóképben ezen az
ablakon les be titkon - az összeesküvést
s zö v ő Ankicát figyelve - Tonka vagy más,
épp a színen nem lévő alak. Az ab-lakon
át történő közlekedés a szállodai
jelenetsorban is visszatér. Ott Zeljics
mindig a másik helyen (vagy a folyosó-
ajtóban, vagy az ablaknál) várja Galóczát,
mint ahol az megérkezik. Ez az is-
métlődésből adódó, egyre fokozódó ko-
mikum akkor tetőződik, amikor az állandó
máshol való be- és kijövetel után Galócza
az utolsó esetben a helyes utat választja -
de eddigre Zeljicsben már (a nézőkhöz
hasonlóan) kiépült a feltételes reflex.

A hangulatfestés paródiája mutatkozik
meg a második képben, amelyben Zeljics
a sötét kocsmában szorongó szívvel várja
a félelmetes rablót. Ez a rettenet nemcsak
Hollósi Frigyes játékában, fal mellé
lapulásában, idegesen ide-oda
tekingetésében nyilvánul meg, hanem a
világításban és a hanghatások kezelésében
is. Ugyanilyen módon „félelmetes" a
következő képben az éjszaka az eszéki
szállóban. A színpad bal oldalán a sötét
folyosó, jobbra az Ardonjak és Frankics
lakta szoba. A színpad jobb első sarkában
- a nézőtérről nem látható - ablakon
időnként kékes fény árad be, és sejtelmes
fuvallat lebegteti a függönyt. A humor
forrása itt a színpadi patron karikaturisz-
tikus használatában van.

Ezek a patronok és a velük való ironikus
játék át- meg átszövik a színészi játékot, a
dalszövegeket, a zenét, a rendezést. A
Galó cza alcíme szerint - énekes komédia
lövöldözéssel és gyilkossággal. Benedek
Miklósnak és munkatársainak produkciója
vérbeli színház, stílusremeklés, kiváló
szórakozás. A budapesti Katona József
Színház Galócza-előadása - ellentétben a
címbeli gyilkossal - nem méreg, hanem
gyógyír, lappangási ideje pedig egyáltalán
nincsen: kedvező hatása azonnal
érvényesül.

Ivan Kušan: Galócza (Katona József Színház)
Fordította: Spiró György. Dramaturg: Fo-

dor Géza. Zeneszerző: Másik János. Zenei
vezető: Simon Zoltán, Zenekarvezető: Fekete
Mária. Díszlettervező: Székely László. Jel-
meztervező: Pilinyi Márta. Mozgástervező: La-
dányi Andrea. A rendező munkatársa: Vajda
Anikó, Rendező: Benedek Miklós,

Szereplők: Újlaki Dénes, Básti Juli, Gás-
pár Sándor, Szirtes Ágnes, Szacsvay László,
Hollósi Frigyes, Végvári Tamás, Balkay
Géza, Dörner György.

CSIZNER ILDIKÓ

Vizsgák és buktatók

Két Mrożek-előadásról

Vannak engedékeny drámaírók. Olyanok,
akik szabadjára eresztik a színpadra állítók
fantáziáját, s nem törődnek azzal, hogy
művüket milyen hangnemben szólaltatják
meg. Slawomir Mrożek aligha sorolható
közéjük. Ő szigorúan csak mrożekül
enged gondolkodni. Sajátos hangulatot
követel magának. Olyat, amelyben a
létező abszurdumnak tűnhet, s a
fantasztikum már-már természetes. Olyat,
ahol a képzelet és a valóság hierarchikus
viszonyában az előbbi a meghatározó.
Nem álomképeket vár el, s nem is
valamifajta bonyolult filozófiai
eszmefuttatást, csupán kétélű, dupla-
fenekű, megcsavart logikájának felfejtését.
Ha ez sikerül, akkor a rendezőnek a
továbbiakban már könnyű dolga van. Ha
nem, akkor legfeljebb csak egy play
Mrożekig juthat el, vagy rosszabb eset-
ben elbukik.

Nemrégiben ketten is vizsgáztak Mró-
żekból. Egy színház és egy rendezőjelölt.
A Józsefvárosi Színház Asbóth utcai Kis-
színpadán a Mészárszék bemutatásával is
azt igyekszik bizonyítani, hogy a népszín-
házi kereteken messze túllépve, színészei
egy másfajta közönségigényt is ki tudnak
elégíteni. S ez az igény kétségtelenül lé-
tezik. Mint ahogy hiányt pótol Ivánka
Csaba vizsgarendezése, a Ház a határon

is. A Színház- és Filmművészeti Főiskola
végzős hallgatói ugyanis érthetetlenül
ritkán vállalkoznak a klasszikus színját-
szástól eltérő formanyelvet követelő ab-
szurd drámák bemutatására. Utoljára talán
Horvai István és Marton László szí-
nésznövendékei vittek színre Pintert meg
Mrożeket. S azóta bizony több mint három
év telt el.

A hiánypótláson kívül még egy közös
vonása van a két rendezőnek. Emberkö-
zelbe, sőt testközelbe hozzák Mrożek
darabjait azzal, hogy a közönséget a
Mészár s z ékbe n , illetve a határon álló ház-
ban helyezik el. Hogy ez nem pusztán egy
rendezői kényszermegoldás vagy egy
végig nem gondolt ötlet, azt az elő-
adásnak kell igazolnia. Mint ahogy azt is,
hogy a rendezőnek és a játszóknak
mennyire sikerül Mrożek-közelbe jutniuk.


