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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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Ká (Méhes László) és a majmok

vérből valók vagyunk, ti és én", ennek ellenére
farkasnak túlságosan ember, embernek viszont
farkas, s egyaránt idegen marad az állatok és az
emberek között. Az erőszakos tigris nyomására
megalkuvó farkascsorda semmiben sem külön-
bözik a nagyszájú vezér irányította tétova, kikö-
zösítő embercsapattól, de mindkét közegben
akadnak azért olyanok, akik pártfogásukba veszik
az idegent. E támogatók között változatlanul
megmaradt Akela, a farkasok vezére, Balu, a
medve és Bagira, a fekete párduc, ám az emberek
között nem egy másik pótmama gondoskodik
Maugli szocializációjáról, hanem egy új szerep-lő:
Túna, a szép, szerelmet ébresztő leány. (Ha mára
beilleszkedést megkönnyítő tanításnál tartunk:
Mauglinak a farkasok és az emberek nyel-vét
egyaránt meg kell tanulnia, de ez utóbbit re-
kordsebességgel sajátítja el. Ez a mutatvány még
a valamennyi állatfaj nyelvén tudó fiú nyelv-
tehetségéhez és a bimbózó érzelmek erőt adó
hatalmához képest is hihetetlenül nagy teljesít-
mény lenne.)
A színház vezetése talán túlzottan is óvatos

Kútvölgyi Erzsébet (Bagira), Dányi Krisztián
(Maugli) és Reviczky Gábor (Balu) (Koncz
Zsuzsa felvételei)
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volt, amikor a kamaraszínházban mutatta be a
zenés játékot, miközben az egynapos különb-
séggel megtartott vígszínházi premier, a Hermelin
előadása szinte elvész a nagyszínház színpadán.
Dávid Attila mesés díszlete ezért a dzsungel
benőtte, elpusztult királyvárost ábrázolja minden
jelenetben, hiszen színpadtechnikailag nincs
mód a helyszínek váltogatására, s emiatt a szo-
kásosnál is nagyobb szerepet kap a szcenika: a
telihold fénye, az állatok zölden villogó szeme a
tigris éjszakáján, az ezüstös félhomály a kobra
üregében, a piros virágként lángoló tűz az embe-
rek táborában.

Dés László muzsikája az indiai helyszín zenei
motívumai helyett a fülbemászóbb karibi dallam-
világból táplálkozik, a dalok közé bekúszik a Va-
lahol Európában hangulatából is egy parányi, s
hatásos rap- és egyéb tánczenék is színesítik az
összképet. E zenei sokféleség egyáltalán nem
zavaró, még ha Dés korábbi musicaljének zenei
igényességét tematikájánál fogva nem múlja is
felül. Békés Pál és Geszti Péter dialógusai s dal-
szövegei jól összeillenek. Mindketten eljátszanak
neves irodalmi művekből vett utalásokkal,
szóvicceiken és egyéb nyelvi sziporkáikon jókat
derül a publikum. Ilyen poén például a - feltehe-
tőleg - Békéstől származó „DzséTéKá", azaz a
Dzsungel Törvénykönyve megnevezés, a „Sír
Kán-kán", a kiművelt majomfők emlegetése, a
Hamlet-idézetek ironikus keselyűsítése, és
Geszti egyik telitalálata a „Mentünk, de meg-
jöttünk, egy majomban őrlünk" refrénű Monkey-
funky.

Imre Zoltán kitűnő koreográfiája - mint mindig
- jól igazodik a világzene áramlatát követő
muzsika sokféleségéhez, a Pesti Színház meg-
hitten szűkös színpadához s a zömében főisko-
lásokból toborzott táncosok tudásához és ifjúi
lelkesedéséhez. Az ötletesen és remek arányér-
zékkel megálmodott táncokban ennek megfele-
lően megtalálható a magyar pásztorbotoló motí-
vumaitól a hatásos revüszámok jellemző rekvizi-
tumáig minden földi jó. A sokat öltöző csoportos
szereplők kedves odaadására szükség is van,
hiszen hol a farkasvezér szólítja őket gyűlésbe,
hol majomként hablatyolnak, máskor a keselyűk
vagy az emberek csapatát alkotják.

A zene, a mozgás, Orosz Claudia jelmezei,
valamint a színészek kedvteli játéka segítségével
a szó szoros értelmében állati jól sikerült a fi-
gurák egyéniségét megragadni. Reviczky Gábor
versben beszélő, nevelési céljai érdekében mó-
kásan a boxkesztyűjével hadonászó Baluja
megrendítő, amikor barna prémgalléros bundáját
gondosan begombolgatva a halálba totyog.
Kútvölgyi Erzsébet fekete párduca az anyai sze-
retet minden gyengédségét magában hordozza -
kár, hogy a zeneszerző kissé fukar módon bánta
remekül éneklő színésznővel. Sipos András
fantasztikus revüszámot mutat be társaival a
keselyűk temetkezési jelenetében, amely az elő-

adás legötletesebb és leghatásosabb részletei
közé tartozik. Méhes László mágikus óriáskígyó-
ja nemcsak vadászzsákmányait, de a közönsé-
get is megbűvöli aprólékosan kidolgozott moz-
gásával, tar koponyáján hátul is szemeket viselő,
szeretetre méltóan hiú lényével.

Talán furcsa, hogy így lelkesülök egy zenés
játék színészi alakításaiért, de ezekben a rövidke
jelenetekben ugyanannyi - ha nem több - munka
fekszik, mint egy háromfelvonásos tragédia
előadásában, s olyan jó látni a szívvel-lélek-kel
játszás örömét és telitalálatait. Hasonló
mondható el Borbiczki Ferenc Akelájáról, Har-
kányi Endre Kobrájáról, Szervét Tibor ruganyosan
királyi Sír Kánjárólt; s megállja a helyét a nagy-
ágyúk közt a főiskolás Dányi Krisztián a kajla em-
berkölyök szerepében, valamint a szintén színi-
növendék Juhász Réka szépséges Túnaként.

Azt hiszem, nem kell nagy jóstehetség ahhoz,
hogy megjövendöljem: több főiskolás osztály fog
még felnőni ebben az előadásban...

Pragmatikus előadás
Debrecenben

Boldogult pesti úrfikoromban, amikor az opera-
műfajjal színházilag is eljegyezkedék, sokat jár-
tam a főváros két operájába. Mármint a Népköz-
társaság útjára és a Köztársaság terére. Elköte-
lezetten, ám kötelezettség nélkül kísértem akkor
figyelemmel a műfajt, hisz írnom nem kellett róla.

Történt egyszer, hogy épp a Figaro házassá-
gára igyekeztem. Színházjegyre mindig adtak
kimenőt a kollégiumban, pedig hét közben
egyébként nehéz volt késői eltávozást kicsikarni.
S ha már elengedtek, igyekeztem alaposan ki-
használni a lehetőséget: megbeszéltem egy
szép ifjú lánnyal, hogy együtt hódolunk a művé-
szetnek. A két jegy a zsebpénzemhez viszonyítva
sokba került, de azért még virágot is vettem.
Készültem nagyon. Ám a hölgy csak nem jött. A
kabátomat már leadtam (nagy nehezen a kis
csokrot is elfogadták a gardróbban), hét óra lett,
majd el is múlt pár perccel, de ő sehol. Belépőjét
sóhajtva leadtam hát az egyik jegyszedő néni-
nek, s bent vártam tovább. Nem jött, de én még
szünetben is reménykedve nyújtogattam a nya-
kamat. Elkésett, gondoltam, vagy közbejött vala-

Dés László-Geszti Péter-Békés Pál: A dzsungel
könyve. Zenés játék Kipling regénye nyomán (Pesti
Színház)
A színpadi változat kialakításában közreműködtek:
Hegedűs D. Géza, Radnóti Zsuzsa. Díszlet: Dávid Atti-
la. Jelmez: Orosz Claudia. Koreográfia: Imre Zoltán.
Koreográfusasszisztens: Bodor Johanna. Mozgás:
Pintér Tamás. Zenei vezető: Komlósi Zsuzsa.
Szcenika: Krisztiáni István. Világítás: Mórai Ernő. A
rendező munkatársa: Eichner András. Rendezte:
Hegedűs D. Géza.
Szereplők: Dányi Krisztián f. h., Borbiczki Ferenc,
Kút-völgyi Erzsébet, Reviczky Gábor, Szervét Tibor,
Méhes László, Sipos András, Harkányi Endre,
Oberfrank Pál, Juhász Réka f. h., Balázsovits Edit f.

h., Bozsó Péter f. h., Csere Katinka f. h., Csöre
Gábor f. h., Karácsonyi Zoltán f. h., Lázár Balázs f.h.,

Liptai Claudia f.h., Németh Borbála f.h., Majsai Nyilas
Tünde f.h., Pindroch Csaba f. h., Halász G. Péter,
Horgas Ádám, Homyák István, Kelemen Zsolt,
Kispál Anita, Kopeczky Katalin, Loósz Krisztina,
Meszler Viktória, Salinger Gábor, Szentirmai Zsolt.

mi. Csak dúltam-fúltam, az egész estém el volt
rontva, az előadásra egyáltalán nem tudtam fi-
gyelni. Csak amint hazafelé ballagtam a sötét ut-
cán, s a virágot már régen egy megrökönyödött
idős néninek ajándékoztam, akkor esett le a tan-
tusz: hiszen éppen erről szól a Figaro, amit az
imént végignéztem: hogyan járatják velünk a bo-
londját a nők. Hogy minél jobban megérintenek
bennünket, annál kiszolgáltatottabbak leszünk
nekik.

Azóta sem tudok elfogulatlanul beülni egy Fi-
garo-előadásra, csak ezzel a régi bosszúsággal.
Ez azonban nemcsak emlék, mérce is. Kissé tán
szubjektív, ám nagyon megbízható mérce. Azt
kell csak figyelni, mikor felejtkezem el róla, akkor
kezd ugyanis jó lenni az előadás.

Nos, legutóbb Debrecenben erre három és fél
fölvonást kellett várnom. Először akkor fe-
ledkeztem meg róla, amikor Busa Tamás a ne-
gyedik felvonásban elénekelte áriáját. Jól énekli,
ezt énekli a legjobban, pedig a másik két ária
sokkal népszerűbb. Már Szegeden is ebben
volta legjobb, pár éve Galgóczy Judit rendezé-
sében. Egészséges, tartalmas baritonja, nyílt
tekintete s személyiségének naiv bája teszi Bu-
sát igen jó Figaróvá. Éppen ezért olyan hatásos,
amikor ez a nagy gyerek hozzávetőleg a darab
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