
írt bírálatában (Übü király, az avantgarde
klasszikusa, 1977. máj.): ,,... a diák-humor,
a diákszínjátszás felszíne komor, kemény
igazságokat takar. Kérdés, észreveszi-e a
közönség a diáktréfának és a súlyos
mondanivalónak ezt a kettősségét."

Erre a most is feltehető kérdésre nem
óhajtok felelni, már azért sem, mert a
„közönség" nem nagyon létezik. Csak
egyes nézők vannak, akik több-kevesebb
átérzéssel, megértéssel, gyönyörűséggel
fogadják az előadást. Az előadást,
amelynek - minden reá akasztott
ötletmütyürke és leleményparóka ellenére
- egyik dicséretes pozitívuma, hogy Paál
tiszteletben tartja és színészeivel is
vaskövetkezetességgel respektáltatja a
patinásan találékony Jékelyszöveget.
Viszont sajnos az is tény, hogy ennek a
tömény robbanótöltetet hordozó
szövegnek nem jelentéktelen hányada
sikkad el különb-különb okokból, úgy,
mint a nem elég finoman meg-munkált
dikció (például az érthetőség rovására
menő harsányság) - ennek vétke alól
dicséretes kivétel a Szolimán és Az elnök
kettős szerepében Györgyfalvay Péter -,
valamint a reá rakódó egyéb zaj és
zűrzavar, muzsika, csörömpölés,
sikoltozás, fegyverropogás, valamint az
egyébként csodálatosan hatásos argentin
tangó miatt.

Az Ubu enchaíné esetében még inkább,
mint az Ubu Roi esetében, az előadás terhe
azon a színészen nyugszik, aki a
királyságtól megcsömörlötten most az
ellenkező végletbe esve rabságra vágyó
Übüt alakítja, azt, akiről Breton mondta,
hogy érte, „ezért a csodálatos teremtésért
odaadnám az egész Shakespeare-t és az
egész Rabelais-t". Fonyó István alkatilag
nem olyan behemót, nem olyan kegyetlen,
mint kiváló pécsi elődje, Huszár László,
de javarászt rendelkezik a rab Übü
ravaszdibb dibdábságához szükséges
hajlékony erényekkel. (A be-mutatón még
nem volt teljesen ura -szövegbirtoklás
szempontjából sem - ennek a bonyolult
figurának, amelyet a magyarok istene, úgy
érzem, Garas Dezsőnek teremtett.) A
felváltva működő Übü ma-mák közül a
bemutatón Margittay Ágit (a másik Győri
Franciska) láttuk. Kaján
kaparjkurtaságával tehetsége legjavát adja
a szerepbe, mely ezúttal sokkal
csökevényesebb, mint az übü királyban.
Míg ebben a potrohos pipogya-zsarnok
híven követte némberje tanácsait, itt már a
kezdet kezdetén ellenáll neki, s nem
mondja ki a varázsszót, a szahart,

és a végén sem ért egyet Übü mamával,
aki szerint „nem vált be rabszolgának",
mert ő igenis meg van róla győződve,
hogy „bendője nagyobb, mint az egész
világ", s ez a fő.

A többiek közül a bemutatón a leg-
nagyobb sikert a brit kiejtést zamatosan
utánzó Lord Canbivalbass (Czibulás
Péter) aratta. A szaporán ájuldozó
Szabadicska szerepében Szoboszlay Éva,
a két Pissándyéban Pogány György,
illetve Pákozdy János, a három szabad
emberében az ügyesen svejkeskedő Jeney
István, továbbá Basilides Barna és Katona
János küzdött több-kevesebb eredménnyel
a bábséma simaságát fel-
cicomázni akaró egyénieskedés igyeke-
zetével. E kör négyszögesítésében te-
hetsége és tudása szerint lelkesen vette
ki részét mindenki: az ájtatos apácákat
kéjesen alakító Egri Kati és Fehér Ildikó;
a törvénygépezetbe zárt bírói kar
(Györgyfalvay Péter, Czibulás, Téri
Sándor és Varga Tamás) és sokan má-sok.

Szlávik István díszletei kellő gördülé-
kenységgel mozognak a valóság és a
képzelet ügyes egyvelegében, tudatosan
kerülve a Max Ernst-féle kísérlet kol-
lázsszerűségét. Vágó Nelly lenyűgöző
rugalmassággal simult jelmezeivel az
otromba toprongyossághoz, illetve a
bársonyos operett-giccs szándékosan
bamba bárgyúságához. Bár a színlap nem
tünteti fel, említsük még meg az „elrabolt"

súgót, Tombor Zsuzsát, aki szokásos
szerepétől eltérően a rendező jóvoltából
ezúttal statisztál is. A pontosan és
hatásosan működő színpadi gépezetet
Kopátsy Gábor irányítja.

Külön dicséret illeti a Szigligeti Szín-
házat és Magyar Fruzsina dramaturgot a
háromszáz példányban megjelent csinos
kiadványért, amely - Kósa Károly bib-
liográfus közreműködésével - nemcsak a
darab teljes szövegét közli, de eleddig
egyúttal a legteljesebb magyar Jarry-
breviárium is.

Alfred Jarry: A láncra vert Übü (szolnoki
Szigligeti Színház)

Fordította: Jékely Zoltán. Rendező: Paál
István. Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Vágó
Nelly.

Szereplők: Fonyó István, Margittay Ági,
Győri Franciska, Szoboszlay Éva, Pogány
György, Pákozdy János, Czibulás Péter,
Varga Tamás, Somody Kálmán, Katona Já-
nos, Jeney István, Basilides Barna,
Györgyfalvay Péter, Téri Sándor, Fehér
Ildikó, Egri Kati, Kopátsy Gábor,
Benyovszky Béla.

BUDAI KATALIN

Hollók, varjak és a pénz

A Volpone Debrecenben

Nagy a siker Debrecenben. Örüljünk, mert
azt jelzi: az új színházi vezetés, az új
környezet, az új törekvések nem maradtak
hatástalanok, s Debrecen városa ismét
összekapcsolódott színházával.

A siker, a forró ünneplés, a néző-
közönség ítélete nem mindig vág egybe a
szakmai értékeléssel. A műalkotás-nak
tekintett színpadi megjelenítés analízise
nem veheti számításba a mögöttes emberi
tényezőket, a színház sajátos helyzetét s
más egyebeket. Nehéz dolog lenne, ha
most két malomkő között kényszerülne
őrlődni a kritikus: meg-kontrázni a sikert,
leválasztani a külsődleges elemeket a
színre vitel jellemzőiről.

Debrecenben azonban most olyan
szorosan fonódott össze ez a két szál, hogy
kettéfejteni őket nehéz, s felesleges is.
Mint ahogy felesleges régebbi vagy
külhoni emlékezetes előadások mércéjével
méricskélni, hasonlítgatni. Izgalmasabb,
színházpolitikai szempontból is
lényegesebb feladatnak látszik arra figyel-
ni: most, ma miért ilyen átütő siker a
Volpone, milyen eszközök alkalmazásától
válik azzá, hogyan talál utat ekkora
sebességgel a nézők szívéhez.

Leegyszerűsítés lenne, ha így összegez-
nénk: ilyen kitűnő darabhoz nem kell túl
sok mesterkedés, megáll a maga lábán,
úgy hat, ahogy van. Nagy művek
felújításainak nem ritka bukásai
bizonyítják, hogy a fenti tétel nem érvé-
nyes általánosan. A Volpone is lehetne
állatmese, szimplifikált példázat vagy
morális kioktatás; más oldalról meg
maszkos karnevál, reneszánsz forgatag,
súlypont nélkül.

Ben Jonson, akinek olyan élete volt,
hogy a legziláltabb shakespeare-i dráma-
hősök mellett sem kell szerénykednie,
tudatos újító volt, a klasszicista szer-
kesztés és lehiggadás előfutára. Hőseit
egyféle életnedv, a humor meghatáro-
zottságában ábrázolta, nem az össze-
tettséget kutatta az ember jellemében,
hanem a megszállottság hatalmát.

Mostanában nem szeretjük az egyenes
vonalú, könnyen kikövetkeztethető tör-



téncteket, az egynemű beállítottságot, a
funkcionális karaktereket: Moliére is ezért
vált tiszteletből-kelletlenül játszott
iskolamesterré, s e maszkja alól csak
kivételes pillanatokban kacsinthat ki. Ezt
az előítéletet kell megváltoztat-ni, ezt az
avultnak érzett egyarcúságot kell a
mindenkori felújítónak vonzóvá tenni,
számunkra is sokat mondó voltát
bebizonyítani.

A Volpone olyképp épül egyetlenegy
emberi fogyatékosságra - jelesül a pénz-
szerzés mániájára -, hogy azon belül
számtalan árnyalatot különböztet meg.
Egyetlen szenvedélyt mutatva, az ember-
torzító szenvedélyek mindegyikéről tud
áttekintést adni. Elkeseredetten, dühvel,
kíméletlenül: mégis fegyelmezetten, ki-
számítottan, pontos dramaturgiával.

A Volpone remekmű azért is, mert úgy
tapad kora aktualitásaihoz (1606-ban
készült), hogy mindig érvényes (mi alig
változunk), úgy tanmese, hogy mindig
lesznek nebulói. Meghökkentően eleven-
be vág, különösen most, mikor a gaz-
dálkodás elméleti manővereit a házi-
asszony is mindennap gyakorlatban kény-
telen követni, most, mikor egyre szem-
betűnőbbé válik az anyagiban való meg-
merítkezés, az értelmes lét szolgaeszközét
céllá feltoló igyekezet. Ha van most
kiváltképp „kicsengő" mű, akkor Ben
Jonson komédiája az.

Summázzuk a történetet az ő szavaival:
„Volpone dús, szimulál, színre

csügged,
Orv reményt nyújt mohó

örökösöknek,
Lankadva nyög; vesztegetik

busásan
Parazitáját, ki nagy a csalásban,
Okosan új cselt sző - felfedik ezt;
Nosza, új furfang kell, már

nekikezd;
Egymást csapják be, és mind

rajtaveszt."

( V a s István ford. )

Az átdolgozók, Stefan Zweig, Jules
Romains, majd Illyés Gyula, sokat tettek a
mű megtisztításáért, összefogottságáért és
hatásos jelenetépítkezéséért, mégis maradt
elég a jonsoni szkepszisből, vadságból és
nyerseségből. Mint Illyés Gyula mondja
bevezetőjében, a Volpone már-már
nemzetközi vándormesévé lett, az
alakítgatás csak még honosabbá teszi. A
több kéz által - s értően - nyesegetett
szöveg az egyfajta megszállott-

s ág o n b e lü l eg y piramisformát s e g í t a

kibontakozáshoz: Voltore, Corvino, Cor-
baccio -- azaz a varjú, az agg és az ifjú
holló gátlástalan pénzéhségét, semmitől
vissza nem riadó mohóságát a még na-
gyobb zsivány, Volpone használja ki.
Átlátja a pénze megszerzésére irányuló
terveket, s nagyszerűen szórakozva a
maga gazdagodására aknázza ki őket. Ez
már egy magasabb szint - mondhatjuk
intellektuális fokozatnak is. E fölött áll
Mosca, aki még Volponén is keresztüllát,
s alkotó kézzel nyúl bele a hazugságok és
szerepjátszások művébe. Ő az igazán
koncepciózus ember, a bölcs.
Mélységesen igaza van nagymonológjá-
ban: a parazitaság ilyen nagy formátumú
kivitelben már művészet s csak tehetség
révén elérhető hivatás.

Gali László rendezésének logikája
tisztán adja e képzeletbeli piramisépít-
ményt, hozzáadagolja az intellektuális
képességeket feltételező önismeretet. Vol-
pone végül már retteg a lelepleződéstől,
mert már ismeri a vallatás kínját. (Érde-
kesen ágyazza bele a rendezés Volpone
életútjába a nem velencei születést, a ho-
mályos és feltehetően kalandos múltat.)
Mosca is fél, mert tudja, milyen nagyban
játszik. Nem meri elhinni, hogy a
társadalom még ennyi gazemberségért
sem okádja ki magából, hogy még ekkora
aljasságot is el lehet simítani. Tulaj-
donképpen meglepődik, mikor bántat-
lanul ő maradhat az örökös.

Összecsapnak a vélemények a Volpone
nem jonsoni befejezése körül: míg Jonson
nem sok bizakodással ugyan az
igazságszolgáltatás hatékonyságában, de
mégis ennek révén - mindenkit hűvösre
tétet, addig a most játszott változatban
nem így történik. A játék még ördögibb-
re csigázásától megmámorosodott Vol-
pone saját hallhírét költi, hogy végren-
delete koncán kapjanak össze újra a
„hiénák". A tréfa fokozásának kedvéért
Mosca nevét írja be a testámentumba, aki
azonban ezt kivételesen komolyan veszi.
Volponénak, ha történetesen kiderülne az
igazság, akkor sem lenne maradása a
városban, egy fillér nélkül kénytelen
kitakarodni saját házából. (Ez egyébként
az előadás leghátborzongatóbb jelenete!)
Mosca pedig lepaktál a végrendeletet
megtámadókkal: még részüket
kiegyenlítve is dúsgazdagon él-heti le az
életét. Ez hamis értelmezés - tartják egyes
vélemények , mert a komiszság
diadalmaskodik avagy a hedonizmus
dicsőül meg. Érzésem szerint a kör
bezárulását jelképezi ez a meg-oldás,
éppen az igazságszolgáltatás jótékony
rendcsinálása tűnne üresnek. Hogyan is
képzelhetnénk, hogy itt jóvátételről,
bűnhődésről komolyan szó lehet, mikor
egyetlenegy igaz ember sincs ebben a
szeletében a világnak? Mosca tobzódik?
Jól járt? Végül is zseniálisan csinálta. Jó
végre úgysem jut:

Cseke Péter (Mosca) és Kóti Árpád (Voltore) Ben Jonson Volponéjának debreceni előadásában



korábbi szorongásai előrevetítik ezt. „És
megint elölről" - sugallja a záró-kép.

A rendezés tiszta vonalvezetése, át-
gondoltsága a játék szervezettségén is
meglátszik. Lenyűgöző a játéktér pom-
pája. Varga Mátyás kivette a háttér-
függönyöket: így a Kölcsey Ferenc Mű-
velődési Központ színház- és dísztermé-
nek mahagóni kockákból álló falai kerítik
be három oldalról Volpone velencei
magánzó pazar kéjlakát, minden elkép-
zelhető díszletnél elegánsabb kivitelben.

Ily módon a terem valóban terem, akik
jönnek, kintről jönnek.

Középen hatalmas baldachinos ágy, az
álhaldoklás, a kicsapongások, a kerítés, a
bujkálás színhelye. Szimbólum és hasznos
tárgy, egyben a festői környezet szerves
tartozéka. Minden relikvia bőséget,
túlcsordult jóllakottságot áraszt modern
stilizáltságban, de ha kell, vas-kos
kézzelfoghatóságban is.

Lendület és magabiztosság kell egy
ilyen tér bejátszásához, s ez minden egyes
szereplőben megvan. A pompa

nem marad folytatás nélkül: ott van Simor
Ottó keleties öltözékében (Greguss Ildikó
a jelmeztervező) és a rafinált
örömszerzésben járatos magatartásában.
Volpone megformálásában új színként
jelenik meg a már említett riadalom,
másfelől pedig a szinte gyermeki bizalom.
Amikor leesik a szeméről a hályog, nem
őrül bele, nem tébolyodott Harpagon. A
csibész tisztelete a még nagyobb
csibésznek; valami zsiványbecsületféle s a
szégyen, hogy nem fedezte fel előbb:
tanítvány túlszárnyalhatja mesterét. Ezt a
bonyolult lelki történéssort Simor Ottó
hiánytalanul érzékelteti, szinte csak
pillantásaival.

Méltó társa Cseke Péter Mosca figurá-
jában. Félelmetesen jó. A szerepet köny-
nyű belevinni az „ügyes szemfény-vesztő
trükkjei" feliratú skatulyába, azaz egy
zanniféle, kicsit gonoszkodó csínytevő
legény típusába. Másrészt a démoni
elrajzolás is megkísértheti az alakítást. Ez
esetben sem az értelmezés, sem Cseke
színészi fegyelme nem enged-te meg a két
szélsőség felé billenést. Teljes embert ad, a
legszélesebb gondolati ívek bejárását
kísérli meg sikerrel. Ármánykodó,
tökéletes organizátor, keserűen kiábrándult
realista. „Ha ez így is mehet, akkor rajta!"
- ezt a felismerést lovagolja meg végül,
maga is egy kicsit összetörve, ilyen
fordulatra nem is számítva. Mozgása,
mimikája, sebes, de érthető
szövegmondása élménnyé avatja színpadi
jelenlétét. Váltásai - mikor kihez beszél,
kinek a szája íze szerint fondorkodik -
mindig követhetők, nem folyamodik a
„színészkedés" megjelenítésének
közismert sablonjaihoz.

Három mellékfigura, a beszélő nevű,
pénz bűvölte trió adja az alapot Volpone
életviteléhez. Amíg ők ennyire nyilván-
valóan a szerzés vágyától űzetnek, addig
akad Volponéjuk is. Csíkos Sándor, Kóti
Árpád és Oláh György egyedi
monomániássá léptette elő a közös ne-
vezőre hozott alakokat. Csikos Sándor
Voltore, a közjegyző, tehát tanult ember.
Behozza alakításába azt a többletet, melyre
Voltore mint az establishment tagja szert
tehet. Az ész hatalmával, értelmiségi
nagyvilágisággal közelít ugyanahhoz a
célhoz. (Zsolnay András Voltoréját nem
láttam.)

Kóti Árpád durva, nem sokat teketóriázó
zugügyvédet alakít. Róla már a
ravaszkodás is lekopik, maga a két lábon
járó pénzéhség. Ebben a következetes
rendszerben túlzott féltékenysége

Simor Ottó (Volpone) és Cseke Péter (Mosca)



is érthető éppúgy, mint féltett felesége
felkínálása Volponénak.

Oláh György Corbacciója külön jegy-
zetet érdemelne. Számtalan apróságot tud
az öregségről és a zsugoriságról. A vén
uzsorást annyi egyedítő jellem-vonással
ruházza fel, hogy minden be-jövetelét
nyíltszíni taps köszönti. Öreges fejhangon
dudorászik, piciket csosszan a
posztómamuszban, s a bírósági eskü-
keresztet lopva megkopogtatja: vajon
milyen ötvözet.

A két női szerep nem bővelkedik annyi
hálás pillanatban, mint a fenti ka-
rakteralakítások. Dzsupin Ibolya a galamb,
Colomba, Corvino szép és erényes neje. Az
egyetlen tiszta lény: de nem, hiszen
elkurvul ő is, bájosan tanulgatja a
mesterség fortélyait Caninától az utolsó
jelenetben. De akkor miért olyan rendít-
hetetlen az elején? Dzsupin Ibolya
figyelemre méltó tehetségéből, a groteszk
iránti érzékenységéből futná egy
bonyolultabb egyéniség ábrázolására is.
Így azonban csak butuska alvóbabát
jeleníthet meg, igaz, azt is felvállalja
finoman, ötletesen, s elvet minden ha-
tásvadász megnyilvánulást.

Csáky Magda bővérű kurtizán, de van
ereje, hogy egy emberibb arcélt is fel-
villantson: ő gyermekének akar apát.
Ahhoz is kell küzdelem, de legalább nem
a pénzért liheg.

Leone kapitány az igazság bajnokának
tetszik a többiekhez képest, ő leplezi le a
tettetéseket. Sárosdy Rezső jó alakításában
benne van ennek a korlátoltsága s
kikezdhetősége is.

A debreceni vastaps arról győz meg,
hogy helye van ennek az előadásnak a
nézők életében. Pontosan akkor verőd-nek
össze a tenyerek, amikor kell. És kellett az
alkalom, hogy összeverődhessenek. Itt
volt már az ideje, hogy a színházi előadás
jó hangulata szétáradjon a városban. Az
ígéretes kezdés (Légy jó mindhalálig, Élő
holttest) után a Volpone is szolgálta ezt az
ügyet.

Ben Jonson: Volpone avagy A pénz komédiája (a
debreceni Csokonai Színház a Kölcsey Ferenc
Művelődési Központ Kamaraszínházában )

Fordította és magyar színpadra alkalmazta:
Illyés Gyula. Díszlettervező: Varga Mátyás.
Jelmeztervező: Greguss Ildikó. Zene: Tarnay
György. Rendező: Gali László.
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NÁDUDVARI ANNA

Legenda nyomán

Az Egerek és emberek a Játékszínben

A daraboknak sorsuk van, talán végzetük
is, mely vég is lehet egyúttal. Ki tudhatja?

Egy írói diadalút kezdetén született az
Egerek és emberek, és Steinbeck egyik ké-
sőbbi munkájával sem ért el akkora
színpadi sikert, mint ezzel az eredetileg
regényformában megírt művel. A darab
ősbemutatója után elnyerte a New York-i
Drámakritikusok Körének az 1937-38-as
évadban kiadott díját, „a jellegzetesen
amerikai életbe ágyazott téma
feldolgozásáért", később film készült
belőle, musical, 1974-ben opera, sőt, 1975-
ben magyar szerzőségű musical is -
Körmendi Vilmos szerezte a zenét, Pintér
Zsuzsa írta a verseket -, melyet a miskolci
színház mutatott be, tökéletesen
visszhangtalanul. Nem így történt azonban
az Egerek és emberek 1947-es
magyarországi bemutatója, majd 1957-es
felújítása idején. Ezek, a Madách
színházbeli előadássorozatok valóságos
mítoszt teremtettek, mely elsősorban
Greguss Zoltán Lennie- és Ladányi Ferenc
George-alakítása köré fonódott.
Mindkétszer ők játszották a két főszerepet,
s másodjára Greguss Zoltán volt az
előadás rendezője is. Felidézhetjük az
emlékezés során Rozsos István és Soós
Imre alakját, ugyanazt a szerepet, Curleyt,
az intéző fiát keltették életre, 1947-ben,
illetve 1957-ben. (Szomorú sajátosság,
hogy régebbi filmeket nézve, előadásokra
emlékezve, mi gyakran elgondolkodhatunk
tragikus veszteségeinken.)

Nem tanulság nélküli a korabeli kri-
tikákra visszalapozni, felfigyelhetünk,
mekkora a különbség az 1947-es írások
zord, nézőt ostorozó hangja és az 57-ben
keletkezettek líraisága között. 47-ben
rámutatnak a darabnak az orosz drá-
mákkal, különösen az Éjjeli menedék-hellyel
való rokonságára, és ha a közönség
mégsem fogadja el az előadást, „annál
rosszabb neki". „Az alpári néző az izgalom
csalétkével hátha bekapja a horgot, és
pedzeni kezdi a lényeget", ha pedig nem,
„megvan róla a véleményünk". 57-ben az
előbbiekkel éles ellen-tétben, a színpadról
sugárzó „költői

humanizmust" értékelik, mely „kézen
fogott minket, és mi mentünk Lennie és
George nyomában, olyan messzeségbe,
ahová csak a költészet képes repíteni", és
nem kevéssé helyeslik, hogy az elő-adás
felhívja a figyelmünket, Amerikában sem
mindenki él jólétben, s ott sem mindenki
számára adatik meg a korlátozatlan
cselekvés lehetősége.

De vajon lehet-e számunkra, nem éppen
akkor aktuális, hanem állandó,
pontosabban, belülről kibomló, elsősorban
a szövegből, nem pedig a bemutatás-kori
körülményekből következően idő-szerű
mondanivalója a darabnak? Az amerikai
irodalom és így természetesen a művekben
látható tükörképet megelőzően az amerikai
írók életútja is sajátosan ellentmond az
európai tapasztalat-nak. Maga a német-ír
származású, Kaliforniában született John
Ernst Steinbeck, miután kijárta a
„szokásos" írói iskolát, tehát volt újságíró,
gondnok, foglalkozott téglahordással,
pisztrángtenyésztéssel és még sok mással,
kiböjtölte, amíg a kiadók hosszas és
makacs vissza-utasítgatás után végre
elfogadták a kéz-iratait, magától értetődően
rákerült a siker, világhír, sőt a Nobel-díj
felé vezető sínekre. Nyilván az írással
foglalkozó emberek nagyon kis
százalékával - százaléktöredékével -
történik ez így Amerikában is, de hit az,
hogy így kell lennie, különben az egyénben
a hiba, nem elég tehetséges, nem elég erős,
nem elég ügyes. Steinbeck, amikor a
Nobel-díjat átvette, többek között a
következőket mondta: „Az írónak hirdetnie
és dicsőítenie kell az ember kipróbált
képességeit . . . az az író, aki nem hisz
szenvedélyesen az ember ama
képességében, hogy tökéletesíteni tudja
magát, nincs odaadással az irodalom iránt,
és ott nincs is semmi keresnivalója." Talál-
kozhatunk annak vallásával, hogy vala-
minek egyszer be kell teljesednie, s akkor,
utána már minden rendben lesz, míg az
európai irodalom mondanivaló-ja
jellemzően az, hogy hiába érünk el valamit,
azzal úgysem oldottunk meg semmit,
úgysem lesz a miénk, akkor kezdődnek
csak igazán a bajok, s - jó eset-ben - a harc.

Álom egy kis házról, álom egy tanyáról,
ahol majd boldogan élhetnek, ez vezérli
George-ot és Lennie-t, a két nincstelen
munkást a darabban. Tudnak egy helyről -
felépítik legalább a fejük-ben -, ahol
menedékre lelhetnek, nyugalomra.
Ugyanígy ábrándozik a darab valamennyi
szereplője, mindegyikük tud


