
h
t
e
é
H
t
e
v
s
s
h
á
u
b
é
r

k
s
c
s
s
a

 KRITIKAI TÜKÖR 

Ma már nincs értelme azon töprengeni,
ogy a Thália Színház mint állandó
ársulat renoméjának (az oly fontos első
sztendőben) mennyit ártott a tervezett és
rdeklődéssel várt zenés darab, a Robin
oodelmaradása. Az is csupán elvi, etikai utóvi-

a, színre lehet-e és kell-e vinni pár napi próbával
gy másik művet (főleg ha méltatlan okból bekö-
etkezett szerepátvétel árnyékolja a munkát). A
zínházi üzemmenet, a közönségigény kikény-
zeríti az új produkciókat. Azt fejtegetni tehát,
ogy az Egerek és emberek indokoltan és
tgondoltan került-e a Thália repertoárjára: eső
tán köpönyeg. Annál inkább, mert a publikum
oldogan ázik a könnyes regényadaptációban,
s repeső szívből tapsol Balikó Tamás
endezésé-nek.

Balikó legfőbb érdeme, hogy az alapműhöz
épest szegényes és már-már giccses
zíndara-bot igyekezett lehetséges és tartalmas
supaszságában megőrizni, minden
zentimentális sallangot lehántani róla - s a
zínészi játék intenzitására, a Thália gárdájának
többszörös „vész-

helyzetben" megsűrűsödött tehetségére bízta
John Steinbeck gondolatainak tolmácsolását. A
vendégrendező ezúttal nem annyira rendezett,
inkább engedett. Engedett a józan észnek és a
praktikumnak, amely egyetlen, penészzöld, le-
sújtóan koszlott, likacsos téglafallal zárja le kö-
zéptájt a színpadnyílást. E falazatnak a színlap
szerint még tervezője sincsen. Nincsen, mert - a
vélhető koncepció szerint - ez a fal mindöröktől
fogva és mindörökkétig ott álla világban. Azon túl
ott a nagy semmi, a nem sok jóval kecsegtető
ismeretlen, a csak idézőjelesen „szabad" világ.
Innenfelől pedig ugyanaz a semmi, űr, üres tér,
az alkalmi robot és a pénzszerzés, az
egzisztencia és a révbe érés illúziójával.
Szociologizáló demagógia fölnagyítani azt a
tényt, hogy a hősök állást, megélhetést és
hajlékot alig, nagy ritkán találó, kizsigerelt
(vendég)munkások. Ez az egyébként lesújtó
kortársi párhuzam, a ráisme-

Bubik István (Lennie) és Gáspár Sándor (George)
(Koncz Zsuzsa felvétele)

rés ugyan nagy hatást gyakorol a közönségre,
Balikó azonban, amennyire lehet, lételméleti
irányba mozgatja a művet. Munkája e tekintet-
ben kezdetleges, az emberi viszonylatok elna-
gyoltak, az előadás összehangolása sokszor az
egyszerű lebonyolításra korlátozódik. A színé-
szek még ki sem érnek a színről, már civilek, be-
jönni viszont sokszor nagyon színésziesen akarnak.

Végül is az Egerek és emberek rendelkezik el-
fogadható és többjelentésű értelmezéssel, izzó
és intenzív készülődés, éjt nappá tevő próba rej-
lik mögötte, ám - rendezői szempontból -
szükségképp megragadt a tervezés stádiumá-
ban. S mert így esett, a közönség a dráma vonzó
lehántottsága, tisztább és drasztikusabb erővo-
nalai helyett visszakéri a melodrámát. Szinte
ügyet sem vet arra a nézők nagy része, hogy a
gyilkossá váló, féleszű Lennie-nek nem a zsáko-
lók, hanem a kiszámíthatatlan reakciójú ideg-
gyengék között lenne már rég a helye. Akik es-
ténként a tévéhíradó előtt joggal szörnyülködnek
a negyven forintokért gyilkoló kalapácsos, hur-
kos bűnözőkön (vagy szerencsétleneken), itt
mélyen és kritikátlanul együttéreznek az egér-
két, kutyuskát és asszonykát ölő Lennie-vel, a
természetnek - az író szerint - „félbemaradt"
fiával, aki csak a nyugodt nyúltenyésztésre, a
selymes háziállatok simogatására vágyik gyer-
meki lelkével.

Nem a publikum lebecsülése, kritikája e pár
sor. A lét kibírhatatlansága, értelmetlensége so-
kakat taszít abban a formában, ahogyan azt -
pedig sokrétűen és ironikusan - például Jeles
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András rendezései megfogalmazzák. Az Élnek,
minta disznók tetszést válthat ki a Katona József
Színházban, ám rengetegen elhatárolódnak a
„nem ránk jellemző" látottaktól. Az Egerek és
emberek egyszerű, tiszta és szerethető drámája
a balsorsnak. S ha a közönség szereti, hosszan
megtapsolja e művet, nem csekély részben igaza
van, mert helyenként mesteri színészetet kap
ajándékba. Helyenként.

Sajnos nem sorolódik a jobbak közé a most
nagyobb szerephez jutó Kautzky József, az
öreg, locsogó Candy alakítója. Mesterkélten si-
ránkozó hanghordozása és maníros mozdulatai
ellenében nem kapott instrukciót, öreg ebe lelö-
vésekor nincsenek eszközei a gyászra, noha az
állatmotivikának ez az eleme a lehető legszoro-
sabban összefügg Lennie állatszeretével, vala-
mint az Egerek és emberek-címben sejlő sötét
párhuzamokkal (melyeknek fő tartalma nem az,
hogy az emberek csupán aprócska egerek...). A
rohangászó és sietős Hirtling Istvánról (Curley)
sok mindent el lehet hinni, de azt még fölkészül-
tebb, precízebb játék esetében sem, hogy ifjú
felesége hetek alatt ráunt volna. A Gazda (az
apa), Gőz István karikaturisztikus, mégis
visszafogott alakja esetleg jobban megfelelt
volna fölszarvazandó férjnek. Különben ő sem
találja a helyét a színen. Ruhája Tresz Zsuzsa
erős túlzása, mert az ugyan helyénvaló, hogy a
munkásokat vala-mely munkaruházati bolt
félárú termékeibe búj-tatja, egy farmon viszont
az ellenoldal, a kizsákmányoló sem öltözik
piperkőcnek. A kizsákmányoló kizsákmányol -
Steinbecknél részint még önmagát is. Erre
enged következtetni a munkások és a gazdáék
utálkozó, mégis familiáris kapcsolata (mellyel
Balikó nem kezdett semmit). Teszáry László
(Crooks) túlzott mélabúval húzza el a
kétszeresen hátrányos helyzetű figura színpadi
jelenlétét.

Seress Zoltán Slimje már pontosan épített, ta-
karékos jellem. Amit mond és tesz, annak súlya
van. Érződik, hogy neki még lehet jövője. A ren-
dezés további gyengéje, hogy Hirtling és Seress
alkati hasonlóságát nem aknázza ki - vagy nem
eléggé, nem elég határozottan - a kicsapongani
kész asszonyka részéről. Nagy Gábor Carlson-
járól egyértelmű dicséret a „hűvös északiasság":
ahogy ez a férfi még önmagától is távolságot tart,
noha kényes a testére is, a lelkére is. Hunyadkürti
István soha nem fogja elhibázni a bokszolóorrú,
legyintő, ugrásra kész lecsúszottat. Az áldoza-
tot, a lumpent, akinek a szemében értelem csil-
lan.

Tóth Auguszta, a feleség ingerlő mozgáskul-
túrával, riadt fölénnyel jelzi: maga sem tudja,
mit csinál, mit csináljon. Ezzel szökését és
filmipari reményeit is előlegezi. Csak azt nem
érteni, mitől fojtódik meg. Balikó úgy állította be
az akaratlan gyilkosság jelenetét, hogy a nő
vétke (a provokálás) nagyobb Lennie-énél.
Ezzel, saj

na, a félkegyelmű személyiségképletéből ismét
kiiktatódik a veszedelmesség egyik tényezője,
és marad a majdhogynem makulátlan gyermeki
én, a nagyon-nagyon kedves, nevetős bolon-
docska.

Bubik István Caliban-szerű Lennie-je heroi-
kus bizonyításvágy, erős lélektani és fiziológiai
koncentráció eredménye. A színész parányi
gesztusok tömegével nem az emberi félbemara-
dottságot, a felnőttkorba átérő kisdedlétet láttat-
ja, hanem a természet félbemaradottságát. Egy
ember drámája helyett az emberiség drámáját.
Mostoha előéletével - miért lett ilyen, amilyen
lett -- keveset kezdhet. Annál megkapóbb, vég-
re!, a humora. Nevetései jelenetszervező érté-
kűek, és - talán Balikóval közösen - elérte,
hogy ne legyünk biztosak abban, mennyit is tud
önmagáról a csöndes, bivalyerejű ütődött. Nagy
alakítás lenne - ha Steinbeck Shakespeare len-
ne, és Lennie Caliban lenne.

Az évadban a sokadik nagy színházi szerep-
ben állja meg a helyét Gáspár Sándor (s hozzá a
film meg a televíziós Toldt). Pár napi próba után
egy beugró színészt lehet sablonokon kapni.
Gáspár mégis tőle eddig nem látott módon, lá-

Ilyet is rég láttam: a Pesti Színházban még az
erkély lépcsőhelyeit is eladták, a föld-szinten
pótsort kell beiktatni, a fal mellett pedig állnak
vagy pótszékeken ülnek a nézők- felnőttek és
gyerekek vegyesen. Az
érdeklődés nagysága önmagában nem lehet a
minőség fokmérője, de az biztos, hogy a közön-
ségsiker ráfér erre a színházra (is).

Lássuk azonban a medvét! Hogy Baluval és
társaival valóban találkozhatunk a színpadon,
abban a hírek szerint a rendező Hegedűs D. Gé-
za gyermekei játszották felbujtóként a főszere-
pet. A Vígszínház és kamaraszínháza az utóbbi
két évtizedben jó néhány zenés siker otthona
volt, így rendelkezésre állt minden, ami a „meg-
rendelés" teljesítéséhez szükséges: a hagyo-
mány és a megfelelően edzett színészek - ezek
után már „csak" zeneszerzőt, szöveg- és dalszö-
vegírót s koreográfust kellett találni a vállalko-
záshoz. HDG pedig jól választotta meg partne-
reit.

A dzsungel könyve vonzza az adaptációkat.
Készült már belőle több rajz- és játékfilm, s az

gyabb keménységgel formálja a hamisan
elképzelt jövő mesés ideológiáját, a jó báty
szigorával és féltésével indokolja, miért van
joga Lennie-nek is a teljes életre, és a hóhér
kérlelhetetlenségével maga dönt végül arról,
hogy miért nincs. Mindehhez Gáspár Sándor
úgy „fotografálja" az életből ellesett
mozdulatokat, az egyszerű emberek szokásait,
hogy nem mímelésen kapjuk, de
újrateremtésen, stilizáláson.

Gáspár és Bubik kettősében akár a Godot-ra
várva is megképződik. Ne folytassuk azonban,
mi nem az Egerek és emberek. Sikeres előadás,
annyi szent. Ha lehet - ha még lehet - címere a
Tháliának, akkor a magam által is csak
félsikernek minősített, ellentmondásos
Rozsdatemetőt választom, s nem ezt a derék
kommerszet.

John Steinbeck (-Steven Kaufmann): Egerek és
emberek (Thália Színház)
Fordította: Kőmíves Imre. Jelmez: Tresz Zsuzsa.
Rendező: Balikó Tamás m. v.
Szereplők: Gáspár Sándor, Bubik István, Kautzky Jó-
zsef, Hirtling István, Tóth Auguszta, Seress Zoltán,
Nagy Gábor, Hunyadkürti István, Teszáry László, Gőz
István.

sem egészen újdonság, hogy a vadon fiai tán-
colni és dalolni se restek, hiszen a Walt Disney-
feldolgozásban énekszámok is dúsították a tör-
ténetet. (Kipling maga is írt dalszövegeket mű-
véhez, de úgy tűnik, ezek a furcsa, misztikus
énekek, amelyeket magyarul Weöres Sándor
fordításában olvashatunk, eredeti formájukban
nem állnak köZel a zeneszerzők szívéhez.) Tu-
domásom szerint musical még nem készült e
mű nyomán, a szerzőknek azonban nemcsak
az úttörő vállalkozás nehézségeivel kellett
megküzdeniük, hanem azzal a körülménnyel is,
amelyre a szövegíró Békés Pál utal az előadás
műsorfüzetében, hogy a zenés játéknak nem
annyira Kipling könyvének mondataival, mint a
jóval ismeretebb rajzfilm képeivel kell versenyre
kelnie.

A színpadi változat nagy vonalakban megőrzi a
regény első kötetének történéseit, s az „eszmei
mondanivaló" sem a másság iránti megértés jó
szándékú divatjának köszönhető. Mauglinak Kip-
ling művében is szembesülnie kell azzal, hogy
hiába tanulta még a Mesterszavakat, miszerint „egy
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