
játékszín
dányt sem küldik vissza. Igaza van Maróti
Lajosnak: nem kell pályázat, nincs szükség
meghívásra és díjra sem. Aki írni akar,
úgyis vállalja a kockázatot.

A Kulturális Minisztérium Színházmű-
vészeti Főosztályának munkatársa, Bőgel
József köszöntve a tanácskozást,
megjegyezte, hogy már az is igen szép
eredmény, hogy írók és színházi szakem-
berek ilyen megtisztelően nagy számban
vannak jelen. Van-e specialitása a Déryné
Színháznak? Igen: a közvetlenség, az
intimitás színháza lehet. Ez határozza meg
dramaturgiailag is, milyen darabokat kell
írni számára. Az utóbbi időben valóban
elterjedtek a pályázatok. Helyes, hogy a
Déryné Színház egy kevésbé lezárt formát
akar igénybe venni: az ösztöndíjrendszert.

Az ösztöndíjjal kapcsolatban Örsi
Ferenc elmondta, hogy a színpadi
„szerzés" inaséveit Szendrő József és
Katona Ferenc mellett töltötte. Akkoriban
ezt még nem ösztöndíjnak hívták, nem is
kaptak érte pénzt. Mégis ott ültek a
próbákon, és legtöbbjüket elkapta a
színházi munka varázsa. Azt javasolja,
hogy ez az ösztön-díj ne egyszerűen
valamely passzív rész-vételt
finanszírozzon, hanem például ren-
dezőasszisztensnek szerződtessék az írókat
két-három hónapra.

Szentmihályi Szabó Péter az írók, a
fiatal írók kiszolgáltatottságáról be-szélt.
Lassanként már úgy mennek be egy-egy
szerkesztőségbe, mint valami hivatalba,
vagy már be sem mernek menni. Még
rosszabb a helyzet a színházakkal. Eddig
öt darabot írt, nem tudja, milyenek. Nem
tudja, mivel a színházi dramaturgiák
válaszra sem méltatták. „Kinek kell a
magyar dráma?" - kérdezte. „Kell-e
egyáltalán?"

Dévényi Róbert a Népművelési Pro-
paganda Iroda vezetője nagyon komoly
segítséget ajánlott fel azoknak a
drámaíróknak, akiknek elő nem adott
drámáik vannak: meg tudnak jelentetni
évenként legalább egy drámakötetet.

*

A szerkesztőség meggyőződése, hogy a Déryené
Színház és a Huszonötödik Színház időköz-
ben történt összevonása nem érinti a salgótar-
jáni tanácskozás általános tanulságait, sőt
azok egy része a Népszínház koncepciójának
kialakításához is hozzájárulhat. Egyébként -
folytatva-megújítva - a Népszínház a Déryné
Színház tevékenységének, úgy tudjuk, örököse is
lesz.

FÖLDES ANNA

A novellista drámája

Galgóczi Erzsébet: Kinek a törvénye?

Jósolni könnyű?
A kritikus természetesen legyen elfogu-
latlan és tárgyilagos, én azonban Galgóczi
Erzsébet második színpadon be-mutatott
drámája után elfogult vagyok és
részrehajló. Elfogult vagyok, nemcsak
azért, mert pályakezdése óta nyomon
követem és szeretem Galgóczi írásait,
mert idestova három évtizede hiszek a
tehetségében, hanem azért is, mert azok
közé tartozom, akik esztendők óta drámát
várnak tőle. Novelláinak robbanó,
koncentrált drámaisága, konfliktusteremtő,
dialógusszerkesztő tehetsége szín-pad után
kiált.

Az első, ígéretes és mégis csalódást
okozó (kecskeméti) Galgóczi-bemutató
után, 197o-ben tovább sem adtam fel
álláspontomat. Igaz, hogy A főügyész,

felesége még nem teljes értékű dráma, hogy a
cselekményvezetés, a szerkesztés és jel-
lemrajz hűsége ellenére nem éri el a dráma
alapjául szolgáló kisregény gazdagságát.
Hogy írója sokszor tétován fordítja
szavakra a hősök gondolatait, és ez-által
gyengíti hitelüket. Hogy a szereplők
önleleplező megnyilatkozásaikkal vagy az
adott szituáció agyonmagyarázásával
fellazítják a jelenetek feszültségét. De
mindez csak a színpadi gyakorlat hiá-
nyával magyarázható. Azt írtam: minden
reményünk megvan rá, hogy a dramaturg
diplomával rendelkező, drámai alkatú és
érzékű író és a Galgóczi életismeretére,
bátorságára igényt tartó színház következő
találkozása teljes értékű színpadi
eredményt hoz.

Az első premier óta hét esztendő telt el.
Galgóczi időközben több feltűnést kel-tő
tévéjátékkal bizonyította drámai érzékét.
Ezek a novellából képernyőre került
történetek megőrizték az eredeti mű
szenvedélyek összeütközéséből táplálkozó
feszültségét, s a személyes sorsuk mögött
mindannyiszor felsejlett a történelem.
Nemcsak az Aknamező, de szinte minden
Galgóczi-novella a történelem
mozgatóerőinek, kataklizmáinak egyéni
lecsapódását elemezte és ábrázolta. Gal-
góczit soha nem fenyegette sem a priva-
tizálás, sem az ellaposodó kisrealizmus
veszélye.

Hét év alatt (állítólag) szervezetünk

minden porcikája, sejtje kicserélődik.
Galgóczi drámaírói arculata azonban nem
változott. Második színpadra került da-
rabja is adaptáció: egy korábban nagy
feltűnést keltett, konfliktusában, feszült-
ségében „drámai" jellegű kisregény. A
hiteles hősök mindennapokban gyökerező
összecsapása most is történelmet idéz,
csakhogy kortársi történelmet. És ez a
folyamat drámai ugyan, de kevésbé lát-
ványos. Az író megragadta folyamatból
pedig még nehezebb az ütköző- és for-
dulópontokat kiemelni. Galgóczi Kinek a
törvénye című kisregénye egy történe-
lemformáló társadalmi erő felbomlását,
elfajulását, a korábban vállalt erkölcsi
normákkal való szembesítését ábrázolja,
szélsőségesen egyedi példán keresztül,
általánosítható és felkavaró erővel. Ezt a
szembesítést meghatározza a szocialista
demokratizmus iránt elkötelezett író
szenvedélye, és minden írását átható,
mélységes valóságtisztelete. A színpadra
azonban „csak" a közéleti témát és az író
elkötelezett szemléletét, bátor társa-
dalombírálatát sikerült átmenteni. Az
olvasott igazság a színpadon is igazság
maradt, de a megelevenítés által, sajátos
módon, vesztett szuggesztivitásából.

Ezt a sommás, egyelőre semmivel sem
igazolt megállapítást azért bocsátom
előre, mert a novellista Galgóczi dráma-
író kudarcának elismerésével a magam
(és pályatársaim) irodalmi jóslatát kell
megkérdőjeleznem.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a külvilág --a
kritika és a színházi szakma -- mélyebben
és következetesebben hitt az író színpadi
elhivatottságában, mint maga Galgóczi.
Ezt esetleges, alkalmi meg-
nyilatkozásoknál, vallomásoknál és vo-
nakodásoknál egyértelműbben bizonyít-
ják a tények. Az a győri Kisfaludy Szín-
ház műsorfüzetében nyilvánosságra ho-
zott körülmény, amely szerint a színház
pályázatán díjat nyert, epikai fogantatású
alkotás végleges színpadi megfogalma-
zására, az előadás érdekében szükséges
dramaturgiai javításokra Galgóczi Erzsé-
bet már nem vállalkozott. Önmaga helyett
a Kisalföld című megyei lap munkatársát,
Németh Endrét javasolta a végső változat
kidolgozására. Nem a pálya-kezdő író
ellen szólunk, amikor ebben a
„nagyvonalú" gesztusban a mesterségét
tisztelő író kételyét, közönyét sejtjük:
mintha a dramaturgiai aprómunkát (?)
átpasszoló író eleve feladta volna a drá-
maírói rangért és a színpadi sikerért való
küzdelmet.

Ezt a jelenséget, őszintén szólva, jel-



lemzőbbnek és (konzekvenciáiban) sú-
lyosabbnak érzem, mint a bemutató éb-
resztette csalódást. Akár egyedi eset, akár
kortünet, drámairodalmunk holnap-ja
érdekében mindenképpen megérdemli a
további vizsgálódást.

Mi oka lehetett Galgóczi Erzsébetnek
erre a színházban szokatlan magatartásra ?

Rémképek és tapasztalatok

Vegyük sorra az elképzelhető magyará-
zatokat :

1. ... és nyugodjunk bele a műsorfüzet
válaszába, amely szerint az írónő „más
irányú elfoglaltságai miatt" nem tudott
időt szakítani a munka befejezésére.

2. Vagy mélyebbre hatolva az alkotói
tartózkodás titkába, fogadjuk el, hogy
Galgóczi a pályamunka benyújtása óta
eltelt idő alatt annyira eltávolodott a hét-
nyolc esztendővel korábban feltárt, azóta
is aktuális konfliktustól, a kisregényben
megidézett hősöktől, hogy úgy érezte,
képtelen visszazökkenni a maga terem-
tette világba.

3. Mivel a két kézenfekvő magyarázat
közül egyik sem győzött meg, megpró-
báltam tovább keresgélni. És eljutottam
Almási Miklósnak A hétköznapiság kriti-
kája című cikkében (Népszabadság, 1977.
II. 12.) megfogalmazott feltételezéséhez,
amely azt sugallja, hogy az írókat „nem is
olyan régen" a „színházi színház"

korszakának kilengései, az írói alkotást
„szükséges, de nem túlságosan komolyan
veendő tölteléknek" kezelő rendezői
szándékok rémképeit tartották vissza a
drámaírástól. Lehetséges, hogy Galgóczi
esetében is erről lett volna szó? Megval-
lom, hogy a teória általános, gyakorlati
igazságában és konkrét érvényében egy-
aránt kételkedem. Nehéz elképzelni, hogy

a minden írói idegszálában realista, a
valósághoz ezer szállal kötődő és realista
megelevenítést is inspiráló Galgóczit a
rendezői vízióktól való idegenkedés béní-
totta volna meg.

4. Ha mégis a maga írói szuverenitásá-
nak veszélyeztetettsége vette el Galgóczi
kedvét a drámaírástól, akkor ebben - fel-
tételezésem szerint - nem színházi, ha-
nem forgatókönyvírói, filmes tapaszta-
latai játszották a főszerepet. Nemrégiben
a Magyar Játékfilmszemle keretében ren-
dezett írószövetségi tanácskozáson írók és
filmrendezők taglalták a közös munka és
együttműködés feltételeit, nehézségeit.
Az érdekeltek a forgatókönyvírás anyagi
és erkölcsi ösztönzésén túl, a nyomtatott
nyilvánosság biztosítását sürgették. A
munka kollektív jellegének el-ismerése
mellett, végül is arra a következtetésre
jutottak, hogy csakis a kétféle, a rendezői
és írói szuverenitás össze-egyeztetése
révén léphetünk előre. Könnyen
elképzelhető, hogy a tervek mögött rossz
tapasztalatok húzódnak meg, és Galgóczi
is a filmgyártás területén szenvedte el írói
szuverenitásának azokat a sérelmeit,
amelyeket máig sem tudott kiheverni, és
ezért nem vonzza ma sem semmiféle
kollektív művészet. De ha valóban ez
lenne tartózkodásának, idegenkedésének
indoka, akkor hogyan egyeztethető ez
össze egy további szerző-illetve
alkotótárs (jelen esetben: Németh Endre)
bevonásával ?

5. Hátravan még egy brutálisan egy-
szerű magyarázat. Hogy Galgóczi való-
ban úgy érzi: az általa felfedezett drámai
összeütközések ábrázolásának a kis-
epika, a novella az optimális formája.
Hogy nem tud és nemis kíván lemondani
megidézett hőseinek gondolatairól, az

összecsapás mélységét és hitelét kibonta-
koztató, alátámasztó környezetrajzról. Úgy
érzi, hogy voltaképpen nem szituációkban,
hanem hosszabb-rövidebb folyamatokban
tudja a legerőteljesebben érzékeltetni a
társadalmi mozgás irányát, ritmusát. És a
szembefeszülő erőknek azok az
összecsapásai, amelyeket mi drámainak
értékeltünk, a folyamatból sugárzó
motiváció nélkül elkerülhetetlenül
veszítenek intenzitásukból.

Attól tartok, hogy a novellista második
drámájának bemutatása után - egyelőre - ez
az az érv, amely előtt, ha szomorú szívvel
is, de kapitulálnunk kell. Úgy látszik, hogy
a színháznak ma nagyobb szüksége van
Galgóczira, mint Galgóczinak a színházra.

Drámai hősök, lehetőségek

A Kinek a törvénye? című kisregény 1971-
ben jelent meg kötetben. Témája válto-
zatlanul aktuális: egy a karrier csúcsán
vagy legalábbis magas lépcsőfokán tes-
pedő Kossuth-díjas téeszelnök megmá-
morosodik az elért sikerektől, a hatalomtól.
Elszakad osztályos társaitól, válasz-tóitól,
a falubeli parasztoktól, el magától a
gazdaságban folyó munkától is. Kegyet
oszt és büntet, s már-már úgy tűnik, hogy ő
szab törvényt a megyében. Csakhogy a fák
nem nőnek az égig: egy a faluba került
fiatal és ambiciózus közrendőr először
többrendbeli ittas vezetésben, később a
leleplezett hústolvajokkal való
hallgatólagos cimboraságban, hivatalos
hatalommal való visszaélésben és veszte-
getésben is elmarasztalja a vidék „kegy-
urát". Az elnök és a rendőr egyenlőtlen
párharcában kulcsszerepe van a kiskirály
tizenhét esztendős lányának is, aki a
visszaélések elkényeztetett haszonélvezője,
valóságos falusi grófkisasszony; ugyan-
akkor nyitott szívvel fogadja az apját le-
leplező, tisztességes és törekvő ifjú rend-őr
rajongását is. Az összeütközés hátterében
pedig felvonulnak a falubeliek: az elnök
törvényét mindennél jobban tisztelő
rendőrőrsparancsnok, a férje züllését
aggodalommal figyelő elnökné és a szö-
vetkezet csalódott, ám egyre tisztábban
látó, ítélkező parasztsága.

A történet, amelyet Galgóczi feldolgoz,
három (leleplezett) bűncselekmény körül
kristályosodik ki. Az első a falubeli
hústolvajok agyafúrtan kieszelt, folya-
matosan végzett manővere. A második: az
elnöki autó gumijainak szándékos és
erőszakos megrongálása. Végül: egy a
tragédia beteljesedését jelentő tragikus
gázolás. Az első két bűntettet a har-
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madik cselekmény későbbi áldozata deríti
fel: a buzgó és leleményes kis-rendőr, aki
a tolvajokkal és orgazdákkal szemben
könyörtelen, de a téesztagság ellenőrzését,
elégedetlenségét kifejezésre juttató
autórongálókkal, a népítélet önkényes
kifejezőivel szemben szolidáris.
Magatartásának ezzel a következetes-
ségével vívja ki azután a hatalmaskodó
téeszelnök gyűlöletét. És ez az elvakult
gyűlölet vezérli Mátét, az elnököt akkor,
amikor gondatlanságból, tragikus véletlen
folytán, italos állapotban elgázolja
ellenfelét. Kisregényben ez a végkifejlet
nemcsak elfogadható, de hiteles és hatásos
is. Az indítékok egybeesése, a körül-
mények összeszövődése a valóság bonyo-
lultságát érzékelteti. Drámában, a végletek
műfajában, mindez sokkal vitathatóbb: itta
bírónak döntenie kellett volna, gyilkosság
terheli-e Máté lelkét, vagy véletlen baleset
okozta a tragédiát. Az elnök
felelősségének mértékét elködösíteni olyan
kompromisszum, amely visszamenőleg is
gyengíti a drámát. Az adaptáció
problematikus volta azonban már a
záróakkordot megelőzően nyilván-valóvá
válik.

A színpadi változat voltaképpen a kis-
regény dramatizálása: Galgóczi jelene-
teinek többé-kevésbé hűséges képsora.
Csakhogy a kisregény drámaiságát alig-
hanem a mű mélyebb régióiból kellett
volna felhozní. A cselekmény hátterében
ugyanis ott izzik, lüktet a dráma. Annak a
vezetőnek a drámája, aki saját erejéből
emelkedett fel osztályostársai közösségé-
nek élére, velük küzdött, és kockáztatott is
értük, ám mire munkásságának gyümölcsei
beértek, szinte észrevétlenül, de már-már
visszafordíthatatlanul szakadt el tőlük. A
környezetében élők ellene és érte
harcolnak, amíg a parasztok tiltakozását
kifejező autógumiügy nem élezi ki a
végsőkig ezt a szembenállást. Ezután Máté
már nem áltathatja magát tovább: ifjúkori
önmagának árulója lett. Drámájának ez az
összeütközés alkotja a sarkpontját és nem
a hústolvajok ügye. Hiszen abban a
piszkos kis lopási históriában elnökként,
személyében, közvetlenül nem érdekelt,
legfeljebb csak a bűnösök pártfogásával
szennyezi be magát. A leleplezés során
tanúsított magatartása inkább csak tünet,
semmint drámai vétség.

A kisrendőr félig kibontott drámája
kevésbé szélsőséges, de nem kevésbé
aktuális. Itt a konzekvens tisztesség, a
kötelességteljesítés során mindenáron
érvényre juttatott elvhűség és a kompro

misszummal kiérdemelhető karrier el-
vont lehetősége ütközik. Hiszen a rend-
őrnek „kifizetődne" az elnökkel való ba-
rátság: nemcsak békességet, nyugtot sze-
rezne, de tisztiiskolára is kerülhetne, s
talán Zsóka, az elnök kislánya sem volna
számára elérhetetlen. Az előtte álló vá-
lasztásnak a maga kiélezettségében, kon-
zekvenciáival együtt való, hiteles ábrá-
zolása kínálta Galgóczinak (a témán be-
lül) a második drámai lehetőséget. De
ennek kiaknázásához az kellett volna,
hogy a drámai változat ne riadjon vissza
az alternatívák ábrázolásától. Hogy a
rendőr döntése valóban belső küzdelem-
ben szülessen. András tisztessége azonban
kezdettől olyan megingathatatlan, hogy
valójában sem választásról, sem
küzdelemről nincs szó a cselekményben.

A két elmulasztott lehetőség Galgóczi
világában - a kisregényében - olyan mó-
don kereszteződik, hogy mindkettő sú-
lyosabb lesz általa. A kisregényben félre-
érthetetlenek és erőteljesek az összefüg-
gések. A színpadi körülmények, esemé-
nyek azonban mintha elszívnák az oxigént
a lehetséges drámák elől. Az író
túlságosan sokat időz a mellékes motívu-
moknál, a téeszelnök italozásának rész-
leteinél, kislányának, Zsókának kacérko-
dásánál, Zsóka lovagjainak bemutatásá-
nál. Minderre epikus műben nyilván-
valóan szükség van. Ott általuk lesz hi-
teles és eleven a Máté törvényén alapuló
világ. A színpadon azonban ezek az epi-
kus eredetű motívumok már-már elfedik a
drámát, és - legalábbis részben ezek-nek
köszönhető a lényeges és lényegtelen
elemek összemosódása, a feszültség és a
figyelem hullámzása is.

Galgóczi elbeszéléseiben a jellemrajz
általában nem valamiféle lelkiző élvebon

colás, hanem a pontosan megszerkesztett
szituáció, a hitelesen ábrázolt, társadal-
milag meghatározott egyéni magatartás
eredménye. Az elbeszélő szinte soha nem
követ el lélektani, logikai hibát, ami a
színpadi adaptációban bizony előfordul.
Kis, de jellemző példának érzem az elnök
lányának, Zsókának megformálását, aki
az átdolgozás során kacér kamaszlányból
olcsó dajnává torzul: magakelletése, a
körülötte forgó férfiak lerohanása eléggé
valószínűtlen, s enyhén szólva kompro-
mittáló. Igaz, a férfiak vele szemben tanú-
sított mohósága sem sokkal meggyőzőbb.

Galgóczinak novellistaként sem igazán
erénye az érzelmek elemzése. De ezúttal a
színpadi változat mintha kitérne a fel-adat
elől. Legalábbis ezt éreztük, amikor a
hősök legfontosabb érzelmei nem a
színpadon, hanem a kulisszák mögött ala-
kulnak át: Zsókának a kisrendőrrel
szemben tanúsított taszító fölénye majd
minden színpadi átmenet nélkül forróso-
dik szerelemmé.

Ilyen és hasonló magatartásbeli meg-
lepetések, a jellemrajz logikátlan zökke-
női nehezítik a néző számára a drámai ese-
mények átélését. Sokszor valóban apró
dolgokon múlik egy-egy jelenet hiteles-
sége. Novellában, riportban még soha
nem sikerült senkinek Galgóczit hitet-
lenségen kapni. Ezúttal a falusi lányok
koloniálbútorának emlegetése, a kisrend-
őrnek a rendőrkapitány jelenlétében ta-
núsított komikusan tiszteletlen maga-
tartása - a jelenetek egészének hitelét
ássák alá.

Ki-ki a maga elnökét .. .

Színházi életünk sajátos ellentmondása,
hogy a drámai adaptáció kudarca nem
jelenti a vállalkozás csődjét. Nem jelenti
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már csak azért sem, mert ami Galgóczi
igazságából, társadalombírálatából, íté-
letéből megmaradt, még mindig több,
értékesebb és igazabb, mint a külsőségek
által a jelenethez kapcsolódó, időtlen me-
lodrámák és kiagyalt, végletekig elvont
parabolák gördülékeny masinériája. A
legszigorúbb bíráló és legelégedetlenebb
néző sem tagadhatja, hogy Galgóczi vilá-
gával az élet nyomul be a színpadra.
Tökéletlenül ábrázolva, bizonytalan írói
megoldásban - de mégis életszagúan.

A győri bemutató közönsége, amely az
előadás első részében sehogy sem tudott
ráhangolódni a darab problematikájára, a
későbbiekben ráérzett a mű társa-dalmi
érvényére. A cselekmény is a második
részben lódul meg. A nézőnek kevesebb
ideje marad a töprengésre, mélyebben
belebonyolódik a hősök sorsába. Mintha
egyszer csak bezáródott volna a színpad és
a nézőtér áramköre, a szék-sorokban ülők
felismerték a maguk környezetének
törvényteremtő „elnökeit" és saját
„közrendőri" dilemmáikat. Ezért csattant
fel a taps a szöveg eredeti, frappáns
fordulatainál, a politikus poénoknál is. A
nézői azonosulásnak ezek a mankói már
csak azért is hasznosnak bizonyultak, mert
a nem mindig Galgóczi rangján
fogalmazott bemondások által éber figye-
lemre serkentett közönség a dráma súlyo-
sabb igazságaira is fogékonyabbá, érzé-
kenyebbé lett. Ennek köszönhetően az-
után a második órában már felforrósodott,
élettelivé lett a lassan induló szín-padi
játék is.

A szereposztás gondjai
Meczner János, a színház vezető rende-
zője, érezhetően hitt Galgóczi tehetségé-
ben, igazságában, és küszködött az adap-
táció dramaturgiai gyengeségével. A drá-
ma epikus ballasztjainak megkönnyítésé-
re szigorúan ragaszkodott a játék általa
diktált, modern, fiatalos ritmusához. Ki-
tűnő szövetségest talált ehhez Csikós
Attilában, akinek négyszeresen tagolt és
mégis összefogott díszlete szinte teljesen
zökkenőmentessé tette a váltásokat.

A győri társulat erősödését mutatja,
hogy majdnem sikerült kiosztaniuk Gal-
góczi darabját. Ez a probléma egyébként
nem győri illetőségű: a legkoncepciózu-
sabb vidéki rendezések művészi hatásfokát
is gyengítik a társulatokon belüli
szintkülönbségek. Mindenesetre nagy
eredmény, hogy ma már Győrben is jelen
van a húzóerőt képviselő „felső szint". Az
első elismerés ezúttal Polgár Gézát, a
színház új tagját illeti, akinek sokszínű

tehetségére, jellemalkotó erejére Szol-
nokon már nemegyszer felfigyeltünk.
Kísértő és kínálkozó túlzások nélkül
játssza Máté elnök nem könnyű szerepét.
Hiteles pontossággal érzékelteti az ön-
magát a négy fal között eleresztő, borissza
zsarnok és tekintélyét a fórumon makacsul
őrző vezető tudathasadását és kétféle
magatartás közös gyökerét is. Polgár Géza
ismerős, de nem átlagos, hanem nagyon is
egyéni figurát teremt Máté alakjában. A
feleség szerepében a színház vendége,
Nagy Anna méltó partner. Az ő alázatos
odaadása, elfojtott és az össze-tartozás
tudatában mégis elő-előtörő asszonyi
kritikája azért is színészi remeklés, mert
Nagy Annának mindezt eleinte szavak
nélkül, pontosabban a semmitmondó
szavak mögöttes tartalmát felnagyítva kell
érzékeltetnie. A mondatokat és
mozdulatokat elnyújtó modorosság is a
figura megkülönböztetett társadalmi
helyzetéből és kiegyensúlyozatlan érzelmi
állapotából következik, mindvégig az
elnökné magára vállalt erőltetett szerep-
játszásáról árulkodik.

A darab legnehezebb és leghálátlanabb
főszerepét, Andrásét, a főiskoláról frissen
kikerült Rupnik Károlyra bízta a színház,
Andrist Galgóczi a Kinek a tör-vénye?
tévéváltozatában „jókötésű, tömött arcú
fiúnak" írja le, „szemének erős és sötét a
pillantása, szája nem könnyen húzódik
mosolyra". Rupnik Károly ezzel szemben
tiszta arcú, hamvas kamasz, modorában,
félszegségében szinte lányos báj lappang,
és még hangsúlyozott komolyságában is
van valami mosolyogtató. Ez az alkati
különbség eléggé megnehezíti Rupnik
színpadi helyzetét. Ennek ellenére
alakításával érdemessé vált a rendező
bizalmára. A rendőrőrsön ját-szódó első
jelenetekben a színészi elfogódottság nem
akadályozta, inkább még támogatta is a
figura jellemzését. A hús-tolvajok elleni
akció leleményes és diadalmas
nyomozóját azonban Rupniknak már nem
sikerül elhitetnie: alakításából hiányzik a
logikai játék öröme, a látszólagos naivitás
mögül kivillanó borotva-ész, a feltétlen
elszántság. Annál dicséretesebb, hogy a
drámai folyamat végére érve, Rupnik
elhiteti velünk, h o g y a z igazság
képviselőjének nem kell feltét-lenül sötét
pillantású és keménykötésű marcona
legénynek lennie: Andrásnak nem a
fizikuma, hanem a maga meggyőződéssel
vállalt moralitása ad erőt.

A szereposztás leggyengébb pontja:
Zsóka. Utaltunk már rá, hogy az adap-
tációban más, alacsonyabb síkra tolódott

az elnök lányának jelleme, magatartása,
mint ahogy a kisregényből megismertük.
A főiskoláról idén kikerült Polyák Zsuzsa
- őszintén szólva - szólóban sem hite-les
gimnazistafigura, de Rupnik Károly
mellett különösen nem az. Színészi esz-
köztára egyelőre szegényes, inkább csak
a gesztusrendszer közhelyeiből táplálko-
zik, magakelletése zavaróan privát. Alig
hihető, hogy a társulatban nem akadt
volna nála alkalmasabb színésznő Zsóka
szerepére.

A többi szerepben a különböző tehet-
ségű művészek egyenletesen jó szinten
játszottak, és ez a rendező, Meczner Já-
nos színészvezető tehetségét dicséri. De
azért az együttes játék hasznára válna, ha
további előadásokban Almássy Gizi és D.
Kovács József lemondanának néhány
hatásvadász gesztusról. Játékának lég-
körteremtő ereje, hitelessége miatt ki-
emelném az együttesből Mester Jánost
Mikosként és Patassy Tibort, aki Csehi
Géza őrsparancsnok figuráját tölti meg
élettel. Említésre érdemes még Forgács
Kálmán teljesítménye, aki a csapos pará-
nyi szerepét szinte kulcsfigurává növesz-
ti. Keveset szól, de szavai mögött egy
teljes élet, egy gerince tört ember sorsa
tárulkozik fel.

Ha arra gondolok, hogy a Kinek a tör-
vényénél sokkalta halványabb, hiteltele-
nebb műveknek is hányszor kínált kriti-
kai pálmát vagy legalábbis menlevelet a
téma, a szándék, a szenvedély - elszé-
gyellem magam. Lehet, hogy igazság-
talanok vagyunk Galgóczi Erzsébettel?
Vagy inkább arról van szó, hogy Galgó-
czinak nem a kisszerű, közepes konkur-
rencia, hanem saját tehetségének szintje
szab mértéket? Meggyőződésem, hogy az
utóbbi az, ami bírálatuk hangvételét és
állásfoglalását indokolja. És az a meg-
győződés, tapasztalat, hogy Galgóczi
pályáján immár három évtizede egyre
magasabbra kerül a léc. Most már nem
merek jósolni, legfeljebb reménykedni.
Hogy egyszer még a színpadon is átviszi.
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