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Mi lett veled, emberke - a
Tháliában?

Magyarosabban hangzana a cím ú g y , hogy
mi lett belőled, ámde Hans Fallada nem
egészen méltatlanul világhírű, mára
igencsak eltúlzott sikerűnek mondható
regénye a hazai olvasók számára a derék
Braun Soma fordítói leleményéből szár-
mazó, érzelmes cím révén vált ismertté,
mit több: szállóigévé, amely utóbbi már az
alapműtől elszakadva is futja a maga
pályáját 'a köznyelvben. (Lásd Békés
István: Napjaink szállóigéi, 397. old.) A
regény harmadik kiadása a közelmúltban
jelent meg és fogyott el -- majdnem azt
írtam: fogyott el és jelent meg, mert szinte
a kiadás napján elkapkodták. Lehet tehát
valami varázsa Fallada művé-nek - esetleg
éppen azt találják benne sokan vonzónak,
ami a gyöngéje: a weimari köztársaság
kisemberéről szóló történet alján
összegyűlt, sűrű, édeskés szirupot.
Kétségtelen, olvasni lehet, még némi
kordokumentum-jellege is van a
könyvnek, ám a kérdés akkor is kérdés,
mit keres ez az ötven évvel ezelőtt íródott
mű a színpadon, s ha színpadi megje-
lenését el kell is fogadnunk ténynek, még
mindig nem tudjuk, mit akart ezzel 198 z-
ben a Thália Színház az 1982-es magyar
nézőnek mondani? Mert mondani vala-
mit, „üzenni" feltétlenül kell, vagy leg-
alább imitálni az üzenetet, hiszen ez ma-
napság már alapkövetelmény, pláne ha egy
produkció azzal a nem is túlzottan titkolt
igénnyel lép nézői elé, hogy annak a
politikai kataklizmának a pszichológiai
táptalaját, előzményét mutassa be, amelyet
a náci terror megjelenése követett
Németországban. Öntudatlan vagy tudatos
párhuzamok sejlenek fel a kabaré című
filmmel, Bergman Kígyótojásának

világával, csakhogy ami az említett mű-
vekben vérfagyasztóan groteszk, az itt
bágyadt és céltalanul gunyoros, illetőleg
valami csinált, általános (stílszerűen:
allgemeine) gúny érződik a beiktatott
songokban, a játékfelfogásban, de nem
tudni, kit és mit kéne eltalálnia ennek az
indulatnak? „Játék és revü" - mondja a
Tankred Dorst adaptációjára épülő magyar
változat műfaji megjelölése, s ebből a revü
kirívóan ötlettelen és szegényes, a tánckar
alkalmilag (úgy értem: aznapra)

verbuváltnak tetsző, minden összeta-
nultság nélküli, ötlettelen koreográfiára
mozgó szereplése, funkciótlan kosztümjei
fölösleges terhet jelentenek a sok kis
epizódból füzérré szerkesztett előadás-
ban. A songok nélkülözik azt a brechti-
kástneri kemény, éles, ridegen pontos
szellemességet, amely valami pluszt je-
lenthetne a jelenetekhez képest, tovább-
lendítené a cselekményt. Ehelyett melo-
dramatikus felhangú, túlságosan is „el-
játszott" dalbetéteket kapunk, amelyek
csak leállítják a mozgásba lendült törté-
nést, és nemhogy idézőjelbe tennék „em-
berke" és „emberkéné" megható histó-
riáját, hanem éppenséggel felhívják a né-
zőt: tessék meghatódni, lehet meghatód-
ni. Köztudomású, hogy a brechti elidege-
nítés jelszava annak idején éppen az volt:
„Ne meresszétek a szemeteket olyan ro-
mantikusan!" A Thália előadása mintha
éppen ennek az ellenkezőjét sugallná. S
ez nemcsak azért baj, mert Fallada regé-
nyének meséje önmagában túlontúl kis-
szerű, földhözragadt, naturalisztikus ah-
hoz, hogy még ma is modellálhasson va-
lamit, hanem főleg és mindenekelőtt
azért, mert még ez a történet is elveszíti
belső arányait, ha az irónia, a gúny elke-
rüli Pinneberget és Barikát, sőt, őket
kettőjüket egyenesen idealizálja és meg-
szánatja, velük szemben viszont minden-
ki mást torzító tükörben mutat be. H

ugyanis van egyáltalán értelme a Mi
lesz

veled, emberke? mai bemutatásának, akkor
csakis a fasizmust megelőző évek árnyal-
tabb, differenciáltabb társadalmi képét
felmutató mondandó lehet az; mégpedig
a mindennel kiegyező, mindenbe bele-
nyugvó, a rosszabbodó viszonyokkal
szemben saját igényeinek szüntelen lej-
jebb szállításával védekező kisember kri-
tikája. Ez a kritika az, ami tökéletesen
hiányzik az előadásból, és különösen
nincs jelen Iglódi István rendezésében,
maga írta dalszövegeiben, az előadás
hangsúlyait már a szereposztással is el-
döntő felfogásában. lncze József Pinne-
bergként tökéletesen, pályakezdő színész-
hez képest meglepően érett módon tölti
ki azt a figurát, akinek a rendező Pinne-
berget látja. Szinte együgyűen tisztessé-
ges és gyönge ember, szeretnivaló és saj-
nálnivaló - nem is vitás, hogy a néző ro-
konszenve minden szituációban vegy-
tisztán őmellé csatlakozik; fel sem ötlik a
közönségben, hogy a Pinnebergek
birkatermészete nagy tömegben, milliós
nagyságrendben már félelmetes jelensé-
gek segítője, néma tanúja, kiszolgálója
lehet. Esztergályos Cecília mint Barika a
figura egész hátterét, társadalmi meg-
határozottságát érzékeltetni képes, apró
hangsúlybeli és mozdulatnüanszok so-
rával teremti meg az alak hús-vér jellegét,
egyéniségét. Színészi remeklés (egyben
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négyszemközt
az egész előadás legjobb pillanata), ami-
kor és ahogyan elmeséli, miként ette meg
egyedül a kettejüknek vásárolt lazacot.

A kisebb szerepek alakítói rutinosan
megoldott kabinetalakításokkal szolgálják
a produkciót. Rég ismert színpadi típusok
megjelenítése volt a feladat, zsá-
neralakokat fölvázolni egy-két mindig
bevált fogással - így teremt karaktert
Kleinholzként Gálvölgyi János, két
öregasszony szerepében Simon Zsuzsa,
Mörschelként Szirtes Adám, Pinneberg
anyjaként Sütő Irén, s lényegében ezt teszi,
ha szerepének minden pillanatát túl-játszva
is, Jachmannként Rátonyi Róbert.
Újdonság volt Zsurzs Kati ritkán
kiaknázott, eredeti humora, Ruttkai Ottó
néhány életteli pillanata Kube szerepében
és Mörschelnéként Vay Ilus.

A közönségnek az a rétege, amelyet
nem fűznek nosztalgikus emlékek ehhez a
regényhez (1933-ban a hazai sajtóvissz-
hang így fogadta a könyvet: „lírai him-
nusza az emberi összetartozásnak, amely-
nek ereje diadalmaskodik a sors minden
kegyetlen csapásán"), talál valami egészen
más falnivalót a színpadi látványban. Mi-
vel a regényben szó esik az egyik mellék-
szereplő nudista hóbortjáról, az előadás
látszólag funkcionálisan hozhatott be a
színpadra két anyaszült meztelenül lab-
dázó hölgyet; filmjeink, revüink állandó,
már idomaikról is felismerhető vetkőzőit.
Más kérdés, hogy a színpadi változatból
ennek a cselekményszálnak a fő
történéssel való tényleges egybekapcso-
lását kimetszették, néhány - ilyen formá-
ban zagyva - motívumát megtartották,
szemlátomást azért, hogy be lehessen
hozni a színpadra a közönségcsalogató
látványt, amit pár évvel ezelőtt mint
sztriptízt kitiltották onnan, ahová még
leginkább való volt: a bárokból és revük-
ből.
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Gali László, a debreceni
Csokonai Színház igazgató-főrendezője

- Mikorra fejeződik be a Csokonai Szín-ház
felújítása?
 Bízom benne, hogy ez év november

7-re. Tudom: mindenki arra hajt, hogy
addigra kész legyen. És . . . igazi átadást
szeretnék, hogy tényleg minden rendben
legyen. A Kölcsey Művelődési Központ-
ban például még most is, három évvel az
átadás után vannak olyan gondok, ame-
lyeket elkerülhettek volna, ha valóban
készen adják át. Most pedig ez a fő ját-
szási helyünk. Sajnos.
 Miért sajnos?
- Többek közt azért, mert maga a tér

nem színházi, különösen nem kamara-
színházi. Nincs oldalszínpad, nincs zsi-
nórpadlás; lehetetlen, nem színházi ará-
nyok vannak a színpadon. Mindent elöl
kell játszani, nincs mélység, nincs tér.
Rossz az akusztika is.
 Pedig az építés idején már tudták, hogy

évekig itt lesz majd a színház „ főhadiszállá-
sa". Nem szólhattak bele az építkezés mene-
tébe?
 Erről nem sokat tudok, akkor még

nem voltam itt. Felépült egy nagyon ele-
gáns, impozáns kultúrcentrum, gyönyörű
mahagóni borítás a színpadon és a
nézőtéren, óvjuk, védjük, hogy le ne ver-
jük. Akkor se került volna többe, ha
ugyanakkor színháznak is jó.
 A felújított színház technikailag mire lesz

majd képes?
- Emberméretű, normális léptékű

színpad lesz, jó technikai ellátottsággal, jó
világítással, jó akusztikával. Ha a ki-
szolgáló műhelyek is elkészülnek, akkor ez
az ország egyik legjobban ellátott vidéki
színháza lesz.

 Hogyan változik majd a színház műkö-
dése?

- Alaposan. Egyrészt át kell állnunk az
ötnapos munkahétre; ez magyarul
csökkentett működést jelent, hiszen a
műszaknak mindenképpen ki kell adni a
két szabadnapot. Eddig kilenc prózai be-
mutató volt, ezután hét lesz. Csökken az
előadásszám is, legalább ötvennel. Eddig
négyszáznyolcvan-ötszáz kötelező elő-
adás volt évente, ez rengeteg. Es még túl
is teljesítettük valamennyivel a be-vételi
tervet, körülbelül kétmillió forint

tal. A jövőben újfajta bérletezési rend-szert
akarunk kialakítani, és növelni a
szabadelőadások számát.

- Vidéken nem túlságosan nagy kockázat ez?
- Hát . . . ha például eltörölnénk a bér-

letet, az katasztrofális lenne. Lassacskán
már teljesen kimegy a divatból, hogy
valaki a pénztárnál vegyen jegyet, mond-
juk aznap estére. Pedig a néző nem mindig
jön el, a fantomnéző pedig nem néző. A
szabadelőadás = valóságos néző.

- Hány bérletet adnak el?
- Tizenháromezret. Ez elég sok. Ha

zártabb lesz a működésünk, akkor több
lehetőség lesz arra, hogy szabadelőadást
tartsunk. Ez elhatározás kérdése, és cél is,
természetesen.

- Hányszor megy egy előadás?
- Egy bérlet mondjuk tíz bemutatóra

szól. Egy előadás huszonnyolc-harminc-
három bérletben van benne. Egy nehezebb,
kevésbé populáris előadás bérleten kívül
elmenne esetleg nyolcszor, tízszer. Ehhez
jön még a bérlet, tehát összesen körülbelül
negyven előadáson tizenhárom-
tizennégyezer ember láthatja. A fel-nőtt,
színházba járó lakosság egytizede-
egynyolcada. Ez imponáló arány! Sokan
azért vesznek bérletet, mert benne van a
János vitéz meg az Imádok férjhez menni, de
azért eljönnek a többi darabhoz is, amire
egyébként aligha vennének jegyet. Voltak
itt nagyon szép szériák nemcsak a direkt
szórakoztató előadásokból is: A Légy jó
mindhalálig nyolcvanötször ment, a Volpone
hatvanvalahányszor, az Elő holttest vagy
ötvenszer; a Régimódi történet, a Repülési
kísérlet, a Gellérthegyi álmok, a Varsói melódia
stb. sikersorozat volt!

- Milyen a színház és a város viszonya?
- Elég jól ismerem, hisz debreceni

vagyok. Gimnazista-egyetemista korom-
ban még bejártam statisztálni. Emlék-
szem, hogy amikor mi egyetemisták vol-
tunk, akkor élő, szoros, kapcsolat volt a
színházzal: egyetem és színház - kölcsönös
szeretete és akarása révén. Esemény, ügy
volt a színház Debrecenben, és úgy
éreztük, jó színházunk van. Aztán .. . volt
egy időszak, amikor nem így volt. Én
akkor elkerültem Pestre tanárnak - majd a
Főiskolára. A debreceni színház nem volt
benne a szakmai-művészi köz-tudatban. A
főiskolások például nem jártak
Debrecenbe színházat nézni - nem
ismerték Novák Istvánt, Gerbárt, Oláh
Gyurit és a többi ma is aktív élvonalbeli
színészünket. Sőt, az itteni egyetemisták is
szívesebben mentek el Szolnokra,


