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említettem duót. A Csirkefej szövege roppant
prózai - mondhatni, egyenesen drasztikus -, de
nemcsak némi szemérmes líraiságot rejt ma-
gában, hanem sajátos zeneiséggel is bír, aho-
gyan a szereplők olykor kettősökké szerveződ-
nek, s hol szólóáriákat, hol duetteket adnak elő
az életükről.)

A Vénasszony mellett a másik kulcsfigura a
Srác. Alighanem a darab legnehezebb szerepe.
Megformálójának kifejezésképtelenül kell kife-
jeznie a kifejezésképtelenséget. (Ha van meg-
oldhatatlan paradoxona a műnek, akkor ez az.)
Spíró e figurát elsősorban a nyelvezetével jel-
lemzi, ez a nyelv viszont szinte már nincs is. Dégi
János azonban sikeresen birkózik meg a majd-
nem lehetetlen feladattal. A fiatal színész - aki a
főiskolán kissé szürkének látszott - szerepről
szerepre színesedik. Meglepően könnyed a fe-
szes-görcsös fiú szerepében. Laza, erőszakos,
esendő, agresszív, ráadásnak az a sötét vonz-

Hálás darab. Van benne érzelem, van benne
dráma. Halálig menő konfliktus. És vannak
benne határozott, éles vonásokkal
megrajzoltjellemek. De főképp feszes, izgalmas
cselekmény, amely precízen halad az egyetlen
lehetséges kifejlet felé. Steinbeck és a
regényét színpadra alkalmazó George Kaufman
a hübrisz, a drámai vétség, a többiektől való
különbözés igen egyszerű esetét választotta. A
hős elmebeteg. Személyiségének fejlődése
visszamaradt, így más normák szerint él, mint a
többiek. Történetesen a puha szőrös lényekhez
vonzódik, s közben nem tud különbséget tenni
olyan alapvető dolgok között, mint élet és halál.
Vonzódása nem szeretet e szó nemesebb, tár-
sadalmibb, emberibb értelmében.

Másfelől azonban éppen ez a pszichopatoló-
giai kórleírás alkalmas arra, hogy jelképes tartal-
makat szívjon magába; képes archaikus érzel-
meket, ősi erkölcsi normákat felidézni, elhitetni,
hogy Lennie betegsége valamilyen bensősége-
sebb, eredendően emberibb érzésvilágot képvi-
sel, mint a többiek racionálisabb, alkalmazko-
dóbb, durvább lénye. Lennie mindent elpusztít,
amihez vonzódik, a többi kemény fizikai munkát
végző férfiban viszont legfeljebb az ilyen vonzó-
dások vágya él. Az igazi elementáris érzelmekig

erő is megvan benne, ami miatt a tinilányoknak
- a Tanár karakteresen jellemzett növendékei-
n e k - ő tetszik meg, nem a Haver. Aki pedig, Ra-
dó Péter alakításában szintén jól eltalált figura:
nyerítő, körömrágós, kültelki punk.

A szegediek előadása egyébként nagyon
hosszú és fárasztó. De ebben semmi kivetnivaló
nincs. Érthető és értékelhető rendezői fogás;
nemcsak lelki terhelésnek vagyunk kitéve, ha-
nem fizikainak is. Egyszerűen muszáj eljutnunk
addig a pillanatig, amikor már mi magunk is
szívesen agyoncsapnánk azt a szerencsétlen,
le-rázhatatlan vénasszonyt. Horribile dictu.
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már nemigen jutnak el azok, akiket a modern tár-
sadalom kizsigerel, lelkileg kiszikkaszt.

Van azután az Egerek és emberekben a pszi-
chológián és az egyetemes emberit idéző tragé-
dián túl még szociális tartalom is. A végsőkig in-
dividualizálódott társadalom, az egyéni létharc-
hoz szabott morál bírálata. Hősei már-már egy
kis kommuna, egy kis szocialisztikus közösség
ábrándjáig jutnak, amibe még a négert is hajlan-
dók lennének bevenni, amikor Lennie tragikus
tette megsemmisíti minden reményüket.

Hálás a darab, mert mindezt hatásosan elő-
adni nem túlságosan nehéz. Túllépni rajta, igazi
tartalommal megtölteni azonban szinte lehetet-
len. A kassai Thália Színház néhány évvel ez-
előtti, 1990-es kísérlete, amelyet nemrég Eger-
ben láthattunk, a bemutatóhoz képest több
ponton is megújult szereposztással, egyfajta
tradicionális realizmust próbál megvalósítani.
Nagy lét-számú társulatnak is becsületére
válna, ahogyan a figurák illenek a szerepekhez.
Akiről a darabban azt mondják, hogy magas,
nagydarab, jól megtermett, az valóban az, s akit
apró termetű-ként emlegetnek, az tényleg kicsi,
az öreg pedig öreg. Egyedül a néger nem látszik
valódinak. Hasonlóan van ez az érzelmekkel, a
gondolatokkal is. Dezsényi Péter rendezésében
a színészek

szorgalmasan illusztrálnak mindent, ami elhang-
zik. Minden mondatot, minden szót alaposan ki-
dolgozott gesztikulálás kísér. A Lennie-t alakító
Bocsárszky Attila valóságos elmekórtani tanul-
mányt visz a színpadra. Darabos mozgása,
együgyű mosolya, gyermeteg siránkozása orvo-
silag alighanem kifogástalan. Hatalmas darab
öntudatlan ártatlanság. Barátja, George okos
aktivitását Dudás Péter színészi túlbuzgalommal
érzékelteti, különösen az előadás elején. Kissé
túltevékenykedi a figurát. Az ifjú Curly izgékony-
ságát Fabó Tibor ugyancsak sok szapora gesz-
tussal ábrázolja. Várady Béla az öreg Candy
csendessé kopott fájdalmait, vágyódásait ben-
sőségesen fogalmazza meg, Slimet, a derék és
józan eszű kocsist Pólos Árpád némi méltóság-
gal is felruházza. Igazi tekintélyes gazda Lengyel
Ferenc az idősebb Curly szerepében. Illés Osz-
kár, Kassai Csongor és Érsek György is becsü-
lettel hozza szerepét. A dráma kulcsfiguráját, az
egyetlen nőt, aki miatt természetesen tragédiává
fajulnak a férfiak között lappangó ellentétek, aki
felszínre hozza e kemény, munkás élet értelmet-
lenségét, céltalanságát, akinek Lennie-éinél
nem sokkal érettebb vágyai provokálják ki a gyil-
kosságot, Bartollás Katalin a kissé konvencioná-
lis professzionalizmust mutató társulatban meg-
lepő amatőrséggel játssza. És nemigen illik a
realisztikus produkcióhoz a Gyarmathy Ágnes
díszletében folyvást színen lévő, különféle prak-
tikus funkciókat is betöltő zsákhalmaz, amelynek
jelképes értelme különben is igen átlátszó.
Ugyancsak kevéssé illúziót keltőek a kellékek, az
egér és a kiskutya feltűnően elnagyolt utánzata,
holott ezek érzékletessége is fontos része lehet-
ne az előadás realizmusának.

Veszprémben, ahol most mutatták be a dara-
bot, másféle színjátszásra törekszenek. Keve-
sebb a gesztus, a mozgás, megpróbálnak mé-
lyebben, inkább a lélekből játszani, s a belülről
ábrázolt szituációkból kirobbantani a nagy pilla-
natokat, a heves összecsapásokat. Elsajátított
jelrendszer helyett valami mást működtetni. Ez
sokkal nehezebb. Ugyanis a színészből csak az
jöhet ki, ami benne van. Amit átélt, amit megta-
pasztalt, amit tud, érez a világról. Mozdulatokat,
hanglejtéseket be lehet gyakorolni. Világképet,
világérzékelést nem lehet egyetlen szerephez
igazítani. Így eshet meg, hogy Holl István rende-
zésében inkább az előadás külsőségei működ-
nek jól a Latinovits Játékszínben. Horgas Péter
szellemesen lapozható díszlete például valósá-
gos élmény, amikor pillanatok alatt átrendezik a
színpadot. Más kérdés, hogy a helyszíneket csak
jelzi, anélkül, hogy e jelzésszerűség valamilyen
átvitt, elvontabb tartalomra utalna. Igazi öreg ku-
tya szerepel viszont itt, és valóságos tűz füstje
fojtogat, s a kiskutya meg a döglött egér is rop-
pant valószerűnek tetszik. Sőt a néger külseje is
elfogadható.

ZAPPE LÁSZLÓ

MIÉRT NEM KEZELIK LENNIE-T?

STEINBECK: EGEREK ÉS EMBEREK
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Ilyés Róbert (Lennie) és Kiss T. István (George) a
veszprémi előadásban (Ilovszky Béla felvétele)

Az árnyaltabb, a felszíni valószerűségnél
többre törő színészi igyekezet viszont gyakran
nem ér célt. Ilyés Róbert inkább infantilis, mint
beteg főhőst alakít, Lennie együgyűségét meg-
próbálja kiegészíteni a jó viseletre való törekvés
nagy belső küzdelmével. George szerepében
Kiss T. István egyszerű, rendes embernek mu-
tatkozik, a figura kissé színtelen marad. Joós
László nem eléggé idős Candy szerepéhez, a
megviselt öregember szenvedéseit technikásan
igyekszik megjeleníteni. A féltékeny ifjú Curlyt is
egysíkúan, izgága, erőszakos figurának ábrázolja
Kőrösi Csaba. Fazekas Istvánban nyoma sincs
Slim tiszteletet parancsoló egyéniségének,
tisztességes, de jelentéktelen férfinak mutatja a
kocsist. Háromszéki Péter sem tudja megterem-
teni a gazda erőteljes, tekintélyes alakját, holott
külső adottságai meglennének hozzá. Nyirkó Ist-
ván Crooks szerepét túlságosan tárgyilagosan
fogja fel, Sashalmi József becsülettel törekszik az
ésszerűség kegyetlenségének ábrázolására
Carlson szerepében. Sokat köszönhet viszont a
veszprémi előadás Antal Olgának; ő meg tud
sejtetni valamit a magánytól szenvedő, nem túl
intelligens fiatalasszony érzésvilágából, bonyo-
lult, titkos vágyaiból. A gyilkosság jelenete jó-
részt neki köszönhetően nyer igazi drámaiságot.

Mindkét előadásból hiányzik viszont a miliő
hiteles ábrázolása. A kemény fizikai munkát végző
férfiak szigorú, igénytelen életének ábrázolása,
társadalommá még nem igazán szerveződött
emberek magányos létharcának kegyetlensége.
Így a néző, bármennyire elfogadja is a színpadon
zajló történést, nemigen tud szabadulni a gondo-
lattól, hogy ugyan miért nem helyezik el idejében
egy elmegyógyintézetben a szegény, jámbor,
ámde közveszélyes Lennie-t.
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