
mann úrral való összefüggésében, aki
nehéz pénzeket fizetett azért, hogy el-
hagyhassa ősei hitét, hirtelen történelmi,
emberi mélységet kap. Jócskán benne
járunk már a harmincas években. Négy-
szer hangzik el a jól ismert refrén. Előbb
rezignáltan, védekezően, majd egyre
torzabban, egyre fogcsikorgatóbb dühvel,
mert az idők nem kedveznek az „embernek
maradni" szép követelményének. S
miközben élvezzük az előadás-mód
művészi bravúrját, összeszorul a torkunk.

Benedek Miklós elegáns színész. Ele-
ganciája nem a hagyományos dzsentris
elegancia. Szorosan összefonódik intel-
lektusával. Tudatosan bontja ki alkatának
lehetőségeit. Gesztusai megformáltak,
mozgásának pontos koreográfiája van.
Könnyedsége fegyelmezett, kemény
munkát takar, erről tanúskodik össze-
töredezett, már tökéletesen a lábához
idomult cipője.

Egyetlen mozdulattal képes megterem-
teni az irodalmi kávéház atmoszféráját,
egy egész életformát, abban a jelenetben,
amelyikben Nóti kávét rendel. Mikor
megtudja, hogy ki a kissé bogaras ven-
dég, megemelkedik ültében, és a kezdő
író megilletődött tiszteletével meghajtja
magát a már befutott mester felé.

Benedek Miklós színészi erényei - in-
telligenciája, formaérzéke, kifejező moz-
gása-beszéde, fegyelmezettsége - paradox
módon ott mutatkoznak meg a legplasz-
tikusabban, ott válnak a legmegfogal-
mazhatóbbakká, ahol játéka a „legcivi-
lebbnek" tűnik fül : a Budapest-

Orfeum-ban. Ez a „civilség" azonban csalóka.
Benedek Miklós ugyanis nemcsak szere-
pein dolgozik tudatosan, hanem önmagán
is. Személyiségén, külső megjelenésén.
Szinte megalkotja, formába önti önmagát.
Arcvonásai máris őrzik az eltelt évek
tapasztalatait. Keményebbek, élesebbek
lettek. Fanyarságot, elszántságot
tükröznek, és egyfajta védekező távol-
ságtartást. Egyéniségének megformáltsá-
ga és magas színvonalú mesterségbeli
tudása különös esztétikai minőséggé ala-
kult, mely a Budapest-Orfeumban köz-
vetlenül jut érvényre, de jelen van többi
alakításában is. Feloldódik az emberi
sorsokban, típusokban, tulajdonságokban.
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„A nevem: Gregory
Solomon"

Miklósy György az Ódry Színpadon

Egyedül marad. Blokk és ceruza a kezé-
ben, mégsem kezd írni. Pontosan tudja:
melyik bútor mennyit ér. Végigpásztázza
szemével új vagyonát, majd odalép a leg-
kedvesebbhez, a hárfához. Megpendít egy
húrt, félrehajtott fejjel figyeli, hallat-szik-e
a repedés. Miután megsimogatta a tokot, s
nyugtázta magában : nem is olyan repedt
ez a rezonáló lemez, a gramofonhoz megy.
Kiválaszt egy lemezt, felteszi. Gallagher és
Sheean! A híres nevetőszám. Két férfi
sikertelenül próbál kimondani valamit, s
ettől hisztérikus ne-vetésben törnek ki. A
hatás alól Solomon sem menekül. Leül a
bőrfotelba, mosolyog, majd hátradől, és
hangosan kacagni kezd. Az örökkön
küzdő, é s a z étetet, aktívan újrakezdő
közel kilencven-éves ember nevetése ez,
az élettel, a körülményekkel megharcolni
g y á v a értelmiségiekkel szemben.

Arthur Miller az A l k u b a n visszatér
személyes, családi élettapasztalataihoz, s
ugyanúgy, mint az Édes fiaimban vagy Az
ügynök halálában, ebben a darabban is a
jelent meghatározó múlttal foglalkozik.

Victor és Walter - a két testvér - jelenét
a nagy gazdasági válság okozta családi
körülmények, apjuk üzleti csődje határozta
meg. A közös sors ellenére különböző útra
kerültek. Walter önzőbb lévén - karriert
csinált, de magánéletében boldogtalan lett.
Victor viszont feláldozta pályáját apja
iránti fiúi kötelessége miatt. Életük közös
vonása: mindketten eltitkolták még
önmaguk előtt is az igazságot, a valóságot.
A két testvér a közös családi örökség
eladásakor találkozik, hosszú évek után
először. Kutatják az okokat, a múlt
elhibázott tetteit, amelyek ide juttatták
őket. Tudják, az igazság megtalálása sem
változtathatja meg életüket. Az ő egymás
elleni küzdelmük győztese Solomon, a
bútorkereskedő, az el-pusztíthatatlan öreg
zsidó, aki hosszú éle-te során mindig
szembenézett az igazsággal, és mindig
megharcolt körülményeivel, sohasem
engedte, hogy legyőzzék. Most sem azért
győzött, mert viszonylag áron alul vette
meg Victorék hagyatékát, hanem mert idős
kora ellenére vállalta az újrakezdést.

A Színház- és Filmművészeti főiskola
idei negyedéves hallgatói mutatták be az
Odry Színpadon az Alkut, Konter László
rendezésében. A vizsgaelőadás ér-
dekessége: Solomont, a kereskedőt, Mik-
lósy György játssza. Miklósy pályája az
utóbbi években felfelé ível. Az „ív" elejét
nehéz meghatározni, de eddigi legma-
gasabb csúcsát igen: ebben az izgalmas,
őszinte alakításban. Miklósy karakter-
színész lévén, karaktert akart formálni, s
mégis egy „hős", az előadás középpont-ja
sikeredett belőle. Szinte teljesen átlé-
nyegült, nem ismerünk rá; és ez nemcsak
az igen jó maszknak köszönhető, amely
valóban nagy segítője. Nem Miklósy
Györgyöt látom a színpadon, ismert jo-
viális mozdulataival, kedélyességével,
hanem egy furcsa, elhanyagolt öltözetű
figurát, akinek kövérkés testén lötyög a
nadrág, fekete kabátja rövid és elnyűtt.
Ócska aktatáskát hord magával, melynek
tartalma papírlapok és jegyzetek helyett
az élet elengedhetetlen tartozékai: tojás,
narancs és csokoládé. Ez a majdnem
visszataszítónak tűnő handlé úr lesz egy
másodperc alatt, amikor felpróbálja az
eladásra szánt holmik egyikét, a cilindert.

Hol a határ, az igazi út a harsányság és a
szürkeség között? Erre ad választ ez az
alakítás. Miklósy „harsánysága" egy haj-
szálon múlik. S ő a hajszálon innen marad.
Milliméterre kidolgozott figura ez, a zsidó
kereskedő beszédstílusával, jiddis
akcentusával együtt. Miklósy a figura, a
handlé humorát, sőt öngúnyát is hang-
súlyozza, de úgy, hogy mosolyunk át-
alakuljon az élet igazsága iránti rádöbbe-
nésre. E figurális akcentusból akkor lép ki,
amikor megköszöni a Victort játszó Sipos
Andrásnak az életet, a munka, a merész
vállalkozás újrakezdésének a lehetőségét.
Majdnem kilencven éve ellenére frissen
mozgó öregúr. Botja inkább
státusszimbólum, mint funkcionáló tárgy.
Köhögése erős dohányosra és nem beteg
emberre vall. Rosszulléte - az elején - kissé
erőltetett, hiszen félti a megkedvelt
bútordarabokat, fél, hogy az alku nem jön
létre. Később ugyanettől való félelmében
tényleg rosszul lesz. Ugyanakkor kedves
humorral oszlatja el az érte aggódó
házaspár rémületét: gyerekes huncutsággal
kéri gyógyító csokoládéját. Hosszú élete és
pályafutása alatt rengeteg emberrel
találkozott, szinte a társadalom minden
rétegéből. Ismeri az embereket, tudja, kit,
hogyan kell kezel-ni. Már a helyiségbe
léptekor feltérképezte a helyzetet, nemcsak
a bútorok ér-



tékét állapította meg első ránézésre, ha-
nem a két embert is. Tudja, hogy a csinos
és jól öltözött Esthert ruhája dicséretével
és nagyvonalú, bizalmat kérő szavaival
hódíthatja meg. „Hatvankét éve vagyok a
szakmában, de nem csaptam be senkit" -
mondja, miután Esther felhívta figyelmét a
bútorok értékére. Az igazi partner azonban
Victor. A férfi pedig egy kis fizetésű
rendőr, akinek minden pénz számít,
hosszú évek után - a ház lebontása miatt -
kénytelen rászánni magát a hagyaték
eladására. Tapasztalatlansága miatt
félszegen viselkedik, szeretne minél
hamarabb túllenni e kényes dolgon.
Miklósy Solomonja tudja, Victor tiszta,
becsületes, úgynevezett konkrét ember.
Kettőjük párbeszédének a lényege:
Solomon - Victor akarata ellenére -
beszélgetni szeretne, kitárulkozásra akarja
kényszeríteni a rendőrt, mi-közben
titokban kiválasztja a számára értékes
bútorokat: „Egy percig sem vesztegetem
az időt, máris számolok" - mondja
többször is, de esze ágában sincs
számolni. Darabról darabra végignézi a
portékát, először a hárfát, mely már első
pillanatban lenyűgözte. „A rezonálóle-
meze repedt, tudja. De azért nem kell
kétségbeesni, mert ez még így is egy na-
gyon szép darab" - tér vissza a hárfa
méltatására, miután régen otthagyta a
hangszert, és egészen más hétköznapi
dolgokról fecsegett.

Amíg Victor, mint eladó, a bútorok
stílusára hivatkozik a tárgy értékét ille-
tően, addig Solomon, lerántva őt a valóság
világába, érzésektől s emlékektől
mentesen, tárgyilagosan megállapítja:
„Használt bútor az nem érzelmi kérdés ...
a használt bútor ára, az csupán néző-pont
kérdése, és ha maga nem hajlandó a
nézőpontot megérteni, akkor maga nem
érti meg az árat sem." Miklósy Solomonja
dróton rángatja partnerét, pattanásig
feszíti annak idegeit és türelmét. Úgy néz
meg minden mozdíthatót töviről hegyire,
hogy nem lehet tudni, melyik bú-tort
szeretné és melyiket nem. Victor hiába
közli: ő csak az egészet adja el, Solomon
matat, mér, ráüt egy asztalra, lassan de
biztosan mozogva az ingóságok
birodalmában, mintha csak alattvalói
között járna, néha meg-megérintve egy
számára érdekes darabot. Sóhajt, mutató-
ujját szája elé teszi, gondolkozik, majd két
karját tehetetlenül tárja szét: „Én
gondoltam, magának lehet egypár jobb
darabja... nem mintha a többit nem
lehetne eladni, de abba talán beletelne egy
év. Az pedig már nekem nagy kockázat.
Az a baj, hogy nagyon szeretek dolgozni,
imádom a munkát, de..."

Miklósy nagy váltásokkal, a humoros,
de életigazságot tartalmazó mondatok egy
lélegzetvételnyi tömör kifejezésével és
bizonyos lényeges momentumok „el-

dobással" való kiemelésével dolgozik.
Igazi kereskedő, aki jegyzetfüzettel és
tollal a kezében jár, mégis fejben adja
össze a megajánlott összeget, illetve csak
úgy tesz, mintha összeadná, hiszen: „Édes
fiam, az az összeg semmit sem változott,
mióta ide beléptem" - mondja Victornak.

Az alku létrejöttének sikere érdekében
néha megsértődik, úgy érzi, ügyfele csa-
lónak tartja; ilyenkor felkapja kabátját,
kalapját, botját, úgy tesz, mint aki befe-
jezte a tárgyalást, valójában azonban arra
vár, hogy a másik visszaültesse a fotelba,
s folytatódjék a játszma tovább. Miklósy
Solomonjának nem az eredmény, hanem
maga a tárgyalás, a játék, az alku a fontos,
az összeg kimondása nélküli macska-egér
harc. S közben még el is meséli az életét,
négy házasságát; beszél fiatalon meghalt
lányáról, aki álmaiban visszatér, s
ilyenkor szavai egyszerűek, őszinték.
Maga elé néz, s az emberek legbelsőbb,
legédesebb érzelméről vall, levetve a
kereskedőstílust. Most csak egy szeretetre
szomjas, majd-nem síró öregembert
látunk a színpadon. Abban a karosszékben
ül, ahol egykor Victor apja, a tönkrement
üzletember, és beszél, beszél, háborúról,
harcról, küzdelemről: az életről. S
egyszerre csak kinyílik előtte a másik, aki
fiatalabb nál

a, de aki már lemondott az
életről, aki képtelen a küzdelemre.

Walter és Esther megjelenése veszé-
lyezteti az üzlet megkötését, s ekkor
Miklósy eljátssza: ez az ember nemcsak
régen volt erős a küzdésre, még most is
van ereje a harchoz. Indokot indokra
halmoz, s mikor vesztésre áll ügye, ami-
kor Walter meg akarja győzni testvérét,
hasznosabb a bútort elajándékozni az
üdvhadseregnek, mint olcsón eladni az
öregnek, rosszul lesz. A színész most
Solomon „valódi" rosszullétét alakítja. az
öreg ószeresét, aki valóban fél, hogy
megfosztják a legnagyobb kincstől, a
munka folytatásának e lehetőségétől. S
mikor végül mégis megkötik az alkut, az
„élnem kell" felelősségével néz körül a
megvásárolt bútorok között, s híven
őséhez, ki Istennel birkózott, ő a korával
küzd meg: vállalja élete utolsó feladatát.
Felteszi a híres nevetőszámot, s leül a
karosszékbe - nevetni.

Gregory Solomon: Miklósy György (MTI fotó - Ruzsonyi Gábor felv.)


