
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.

Szereplők: Simor Ottó, Cseke Péter, Csi-
kos Sándor, Zsolnay András, Kóti Árpád,
Oláh György, Sárosdy Rezső, Sz. Kovács
Gyula, Kiss László, Csáky Magda, Dzsupin
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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



valami jóról, valamiről, ami boldoggá
tehetné őt. Azonban soha nem érik el ezt a
jót, úgy roppannak össze a sors kezében,
mint az egerek Lennie hatalmas markában,
aki pedig csak simogatni akarta őket, mert
hogy olyan puhák és selymesek. Nincs itt
igazán gonosz ember, még a darab
legellenszenvesebbnek ábrázolt szereplője,
Curley is főként a felesége miatt olyan
izgága, az asszonyt pedig szerencsétlen
gyerekkora, kielégítetlen vágya a sikerre,
szeretetre vagy legalább egy kis
beszélgetésre menti fel. Mi mégis a baj?
Hogy nem vagyunk többek egy egérnél?
De hiszen éppen Steinbeck állítja: „az
egyén szabad, vizsgáló szelleme a
legértékesebb dolog a világon; a
szellemnek az a szabadsága, bármily,
általa jónak tartott elhatározásra jusson".
Vagy talán csak annyi kéne, hogy több
eszünk legyen, ha Lennienek kivolna
„mind a négy kereke", meg a többiek is
okosabbak volnának, jóra fordulhatnának a
dolgok?

Lehet vigasznak, lehet szép, szomorú
mesének játszani az Egerek és embereket,

hogy lám, másoknak se jobb, mint nekünk,
ilyen az élet, az ember beteljelüsetlenségre
született, mi még örülhetünk, de hát azok a
szerencsétlenek ott, azon a farmon,
valamikor régen .. . Mindenesetre „van
benne valami", ilyen az élet, hiába. És
erősebbeknek kellett volna lenniük
szegényeknek meg vigyázatosabbaknak.

Ha ezt mondja ma az előadás, nem
sokat mond. 57-ben, 47-ben még rá-
csodálkozhattunk, nem is annyira az
ismeretlen világokra, de az ismeretlen
szemléletekre, elfogadhattuk, beépíthettük
magunkba a mítoszt, melyet valamilyen
szomorkás optimizmus hozott létre: van a
világon jóság, nem is kevés, de titokzatos
erők mozgatta, áldatlan viszonyok
következtében sok a hajó-törött.

A Játékszínben látható, Szász Péter
rendezte előadás - azt hiszem, mégis
inkább szerencsére - több is, kevesebb is a
szomorkás mesénél. Kevesebb, mert
egyenetlen, teljes egészében nem
lenyűgöző, s több, mert karcosabb, egy-
egy éle belénk hasít, elsősorban azoknak a
színészeknek a jóvoltából, akik ki-
teljesítve állítják elénk a rájuk bízott
figurát. Kőműves Imre fordítását, mely-
ben a darab eddig még valahányszor
magyar prózai színpadra került, elhang-
zott, megtartották; ez a fordítás lehetővé
teszi, hogy stabil, ha érzelmes is, férfiasan
érzelmes, megfontolt, szemérmes

szövegeket mondhassanak el a szereplők -
amit szemmel látható élvezettel
cselekszenek.

Nem egyszer a darab ellenére ér el hatást
az előadás. Mert hogyan is kezdődik ?
Neogrády Antal mindvégig szinte
változatlanul maradó díszlete fogad
(ugyancsak ő tervezte a jelmezeket is), a
színpad két oldalán a barakk priccseivel,
rajtuk itt-ott a vándormunkások tulajdonát
képező, szegényes és mulandó tárggyal. A
későbbiekben majd ide-oda helyezett,
feliratos ládákat is látunk, valaha
valamilyen áru csomagolására, most
bútorként szolgálnak. Középen a „táj", a
folyópart, a „fű", mely a III. felvonásban,
az istállóban játszódó jelenetnél szalma
lesz, faoszlopok, kint, a szabadban
fákként, ha épületben vagyunk,
tartóoszlopként: a barakkba, a
barakkéletbe beléfoglaltatik a világ. A
farm egyik munkása, White behoz egy
puskát, s jól látható helyen fel-akasztja a
színpad falára: nem menekül-hetünk az
erőszaktól. Tehát az indítás kifejezetten
ellentmond a darab idilli, a vészt egyelőre
sejtelemként megidéző hangulatának. Itt
Lennie és George nagyon is vidáman
jelennek meg, de mikor George kimondja:
a Lennie-nél levő egér döglött, mindketten
megmerevednek, hallgatva az e szavakra
felhangzó, borzongató zenét. Ugyancsak
zenét hallunk, ahogy George mesélni kezd
leendő kis tanyájukról, érzelgős, lágy dal-
lamot - hogy észrevegyük : hazugság,
önáltatás csupán ez az egész ábrándozás.

Nem fedezhetjük fel, hogy túl sok
közünk volna Lennie és George figurá-
jához, sorsához. Hogy vidáman érkeznek,
rendben volna, bármikor, bár-milyen
nehéz helyzetben mutatkozhatunk
vidámnak, de az már nem mindegy, hogy
miről tudunk közben. Nekik tudniuk kell -
Lennienek homályosan, de George-nak
egészen pontosan -, hogy most
menekülnek, alig van pénzük, s
megérkezni is csak újabb bizonytalan-
ságba érkezhetnek. Harsányi Gábor
azonban George-ként, mintha kabaré-
tréfát játszana.

Harsányi Gábor érdekes egyéniségű és
nagyon népszerű színész - talán ez csábí-
totta a könnyű megoldás felé. Később is
az előadás folyamán olyan boldogan
mosolyog, mintha nem Lennie, de ő nem
fogná fel, mi történik velük. Viselkedése
nem egy erős emberre vall, aki fittyet
hány a bajoknak, hanem egy nép-szerű
színészre, aki találkozik az őt ked

velő közönséggel. Mert valóban kedvelik,
szívesen nézték így is, hogy ki-ütközött az
előadás világából - nem tudom, hogyan
történhetett az is, hogy egészen másként
öltözzön, mint a többi szereplő, tehát mai
divat szerint, szemben a többiek ormótlan
munkaruháival -, s rögtön észrevehető volt
a néző-téren a hála valamilyen
megnyilvánulása, amint fel-felhagyva a
felhőtlen mosollyal, szerepe logikája
szerint cselekedett.

Dózsa László alaposan kidolgozta
Lennie figuráját, üdvözültségében, bam-
baságában, a matatásokban való elmé-
lyültségében, nyakkihúzásaiban, szem-
meresztgetésében, szája feszült tartásában,
egész valójának állandó készenléte mögött
megláthatjuk a rémületet, amelyből arra
következtethetünk, nem vak végzet teszi
boldogtalanná ezeket az embereket.
Vannak pillanatok, mikor ráismertet a
vesztes ember emlékező iszonyatára,
melyet egy „normális" nem mutat minden
esetben a külsején, hát megmutatja egy
félkegyelmű: ilyen a rémület, ilyen esetben
lesz tőle a „nagy, erős" ember, ilyen
bizonytalan, ilyen te-hetetlen. Azonban,
nem is az alak extrém volta, de kiagyaltan
jelképes sorsa miatt mégsem
azonosulhatunk vele.

A tanyára megérkezve az öreg Candyvel
találkoznak először, akit Bencze Ferenc
játszik. Candy mások birtokán élte le az
egész életét, örökös munkában, barakkról
barakkra hányódva, s itt, immár az utolsó
állomáson, megnyomorodott, csupán
„kegyelemből" tartják. Első jelenetében
vödröt, seprűt visz görnyedten, kíváncsian,
öregesen szimatol az újonnan jöttek körül.
Aztán kibomlik egy nem művi, de valódi
tragédia. Pedig itt is megkettőzi a darab az
ember sorsát az állatéval, Candyét
megvakult, elaggott, mindenkinek már
csak útjában levő, nyomorék kutyájáéval.
De ők boldogok. Ahogy spárgával
bevezeti a kutyát, olyan büszkeségben,
csendes szeretetben léteznek egymással,
igazán nem valami céltudatos jelkép jut
róluk eszünk-be, de hogy milyen jó
játszani, az mindenért kárpótolhat.
Megbénul Candy már egész mivoltában,
úgy engedi, hogy elvigyék tőle, megöljék
az egyetlent, ami ezen a világon
hozzátartozhatott. Bencze Ferenc
törődötten ül a színpad szélén: őt még meg
sem öli majd senki, csak kilökik az útra
mint hasznavehetetlent - és ez bármikor
bekövetkezhet. És akkor egyszer csak
felfigyel, mások arról beszélnek, házuk
lesz, földjük,



állatokat etetnek, ha úgy tartja kedvük,
akár vendéget is hívhatnak! És ők ezt
biztosan el is érik, hiszen fiatalok. Á le-
maradottak halálos irigysége, a halálos
üresség ül ki a vonásaira. De megpróbálja
- hiszen él, nem tehet mást -, kérdezgetni
kezd: és tudod, hol van ilyen tanya?
Mennyit kérhetnek érte? Csak úgy ötöl-
hatol, mintha puszta kíváncsiság hajtaná,
majd az alázatosság, a remény, az öröm
fokozatosan gyújtja fel, ahogy közelebb-
közelebb engedik az „üzlethez". Ilyen
változatosak, mégis rendszert alkotók
Candy épen maradt kezének mozdulatai is
-- külső megnyilvánulásai egy
összetéveszthetetlenül egyé-ni, lassan
gyűjtögetett belső rendnek, melyet nem
zúzhat össze az újabb tragédia sem,
hirtelen kicsöppenése a „kis tanya"
álmából. Candy tovább él, újabb érzéssel,
újabb mozdulattal, újabb arc-rezdüléssel
gyarapodva. Es hogy mind-ez nem kell
sehol sem, az az igazi tragédia.

Hitelesek a farmon sorra elénk lépő
emberek. Ambrus András hűvösen jó-
indulatú gazda, Szendrő Iván Curley
szerepében nem csupán az alak pök-
hendiségét, de meggyötörtségét, még-
pedig önnön szerencsétlen természete
általi meggyötörtségét is megmutatja.
„Curley felesége" Szakács Eszter. Ez az a
szerep, amely, azt hiszem, nagyon széles
skálán játszható, nagyon különböző
egyéniségű színésznők alakíthatják, s más-
más hangsúlyokkal. Szakács Esztert el se
képzelhettem, ahogy vala-mi kis buta nőt,
meg szimpla „szajhát" játszik, mint a
darabban emlegetik. Megjelenése, hirtelen
besurranása a barakkba, akár egy csodáé,
mellyel az itteniek egyszerűen nem tudnak
mihez kezdeni. Ezért nem tud ő sem
mihez kezdeni magával, próbál
alkalmazkodni, eltalálni, mi tetszenék
ezeknek az embereknek, mivel hathatna,
hogy mindaz, ami benne van,
kibontakozhasson ebben a környezetben
is. Hiszen, ha ránevetnének, ha
odafigyelnének a szavára, ha csak egy
kicsit csodálnák! Szakács Eszter éppen
annyi szépséget, határozottságot, jóságot
engedélyez a figurának, hogy annak
kényes egyensúlya ne borul-hasson fel,
nem teszi idealizálttá, hanem egy
körülményei által meghatározott emberré,
bosszús, fenyegető hangsúlyai kihívó
nevetése jól szolgálják a jellem ki-
teljesítését.

Feltűnnek egymás után a farm régebbi
munkásai, oda is figyelve, nem is az
újakra, berendezkednek az estére, ki

ezzel, ki azzal foglalkozik. Elhangzanak
az akár a darab mondanivalójának is
tekinthető töprengések: „Sok olyan embert
láttam, aki egyedül kóborol tanyáról
tanyára . . . Nem jó dolog. Semmi örömük
nincs az életben. Egy idő múlva egészen
elvadulnak", mondja George, mire Slim,
az „első kocsis" válaszol: „De még hogy
elvadulnak. A végén már beszélni se
akarnak senkivel. Pedig beszélni csak kell.
Egy csomó ember él egy szobában,
akiknek van min gondolkodni." Ez az első
kocsis már-már szent ember, sajátsága a
„gondolkodáson felülálló megértés".
Halmágyi Sándor valóban nagyon
rokonszenves a szerepben, okos és
figyelmes, tiszta tekintetű, ilyen egy barát,
kicsit naiv, de ennyi naivság talán kéne is
a barátsághoz, aki nem vesz tudomást a
rosszról, hibáinkról, előfordulhat - néha -,
hogy meg is szünteti azokat. Mintegy
Slim ellenpontja az összeférhetetlen
Carlson, akit Hunyadkürthy István ját-
szik, robbanékonynak és magabiztos-nak.
Neki hisszük el itt a fiatalabbak közül
leginkább, hogy nehéz életű mun-
kásember, aki egyelőre odáig jutott, hogy
megtanulta, erősnek, gyorsnak,
erőszakosnak kell lennie. Hozzá fűződik a
kitörési szándék a darabban mindent el-
öntő jóságból, ő az, aki alig tudja vissza-
fogni magát, hogy neki ne menjen a néger
szolgának, akiről megtudjuk, hogy nem
szokásos méretű pisztolyt, hanem
komolyabb fegyvert őrizget. De végül is,
nem lehet rossz ember Carlson sem.
Candy öreg kutyáját, a kutyát is és gazdája
érzelmeit is kímélve „szabadítja meg
szenvedéseitől". Ezalatt White jólelkűen
invitálja George-ot egy nyilvánosházba,
mely kedves kis fészeknek, a magány
elfogadható ellenszerének tűnik fel szavai
nyomán. White-ot Pethes Csabára bízták,
akit eddig főleg néma szerepekben
láthattunk a Thália Színházban. Attól
tartottam, hogy most majd „meg akarja
mutatni", de nem, szerényen rendeli alá
magát a szerepnek, sőt az előadásnak,
megjelenése, megfon-tolt beszéde,
arckifejezései hitelesek. Kellemes
meglepetés. A mélyre kerülteknél is
nagyobb mélységben élő ezen a tanyán
Crooks, a néger istállószolga, s Gera
Zoltán jól érez rá ennek az ember-nek a
méltóságára.

A végzet pedig halad a maga útján:
Lennie már agyonsimogatott egy egeret,
agyonszerette kiskutyáját, s most majd a
talán csak egyedül általa csodált asszony
következik. Utána pedig, termé

szetesen, neki is meg kell halnia. Azonban
- pedig talán jól is jönne, rábízhatnánk
magunkat nincs titokzatos végzet, nincs
biológiai determinizmus sem, az emberek
sorsa valami mástól meghatározott. Ezt a
mást keresi az előadás egy-egy keményebb
megoldása, például ahogy Lennie-t nem
hátulról, mint a darabban, de szemből
lövik agyon. Kérdés persze, melyik mód a
kegyetlenebb. Tulajdonképpen így
kiiktatták a darab-nak azt a jelképét, hogy
a „felesleges ember" éppoly könyörületes
véget érdemel, mint a feleslegessé vált
öreg kutya: elkábítva, mit sem sejtő, mi
több, boldog állapotában kell átküldeni a
másvilágra.

Az előadás sikere nagy, de valahogy úgy
jövünk el róla, mintha kellemes csínyben
vettünk volna részt: megnéztünk egy
érdekességet, egy legendás előadások
alapjául szolgáló darabot, melyről a
legtöbben hallottunk már valamit.
Láthattunk néhány jó vagy nagyon jó
színészi alakítást, esetleg alakítástöredéket
- különösen örülhettünk, hogy a Filmgyár
társulatának tagjai alkalmat kaptak rá,
hogy színházban szerepelhessenek -, egy-
két mostani ízlésünk szerint való színpadi
megoldást, de a mese egérhez hasonló
létünkről ez idő szerint nemigen ejthetett
rabul.
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