
vargó. Gyuricza István Csavargója vég-
zetszerűséget, fenyegetettséget hoz a
színpadra, s aligha véletlen, hogy alakja
felidézi a kaposvári János vitéz keserű,
kiábrándult értelmiségi-Bagóját.

A gazda és inasa

Gajev és Firsz szerepét a szerzői előírás-
nál jóval fiatalabb színészek játsszák, ám
esetükben ez kevesebb problémát okoz,
mint amiről a Ranyevszkaja-Lopahin
kettős esetében beszéltem. Jordán Tamás
rezignált, szemlélődő Gajevet alakít, akit
csak a biliárd tud fel-lelkesíteni. Kívülről
nézi az eseményeket, fel-fellelkesül ugyan,
amikor tervezgetni kell, hogyan lehet
kilábalni az anyagi bajokból, de
cselekvésre alig futja energiáiból. Azt,
hogy dolgoznia kell, ugyan-olyan
beletörődéssel veszi tudomásul, mint azt,
hogy elárverezik a birtokot. Fel sem fogja,
hogy megváltozik az élete, mivel nem él a
valóságban.

Firszet Tóth Béla játssza, Ascher a
jelmezzel, parókával is hangsúlyozza, hogy
ez az öregember egy őskövület, a múlt egy
emléke, aki a maga anakronisztikus
voltával még inkább kiemeli az egész
társaság lehetetlenségét. A színész nem
játssza túl az öregembert, csupán jelzi a
vénséggel járó nyavalyákat, tüneteket. S
nem válik könnyes tragédiává a halála sem.
Amikor a Gajev-ház kiürül, s az ajtót
bezárták, felhangzik a fejszecsapások
tompa hangja, és előcsoszog Firsz, vackot
keres magának. Az üres teremben csak egy
ilyen helyre bukkan, a százéves szekrény
helyén hagyott rongykupacra. ide, a régi
ruhák, anyagok közé dől le a csaknem
százéves öreg inas, mintha csak aludni
akarna, Jelképes a gesztus, ugyanakkor
nélkülöz minden érzelmességet.

Mint ahogy az előadás egészéből is
hiányzik az ellágyulás, az érzelgősség.
Kemény, a komédia mögött a tragédiát is
megmutató, konzekvens Cseresznyéskert-
interpretáció látható Kaposvárott.
Csehov: Cseresznyéskert (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Spiró György. Díszlet: Szlávik
István m. v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v.
Zenei vezető: Hevesi András. Büvésztrükk:
1,A X. A rendező munkatársa: Czeizcl Gábor.
Rendező: Ascher Tamás.

Szereplők: Igó Eva, Nagy Mari, Csákányi
Eszter, Jordán Tamás, Lukáts Andor,
Máté Gábor, Cserna Csaba, Pogány Judit,
Helyey, László, Kristóf Kata, Tóth Béla,
Bezerédy Zoltán, Gyuricza István, Kósa
BéIa, Mohácsi János, Szántó György, ifj.
Somló Ferenc, Tapodi Gabriella, Gecse
Joli, Stella Attila.

SOMLYAI JÁNOS

Egy főszerep
metamorfózisa

Az ügynök halála Debrecenben

Van a drámairodalomban néhány mű,
melynek elemzésével, értelmezésével már
könyvtárnyi irodalom foglalkozik. Cso-
dája, varázsa a színháznak, hogy egy-egy
újabb bemutatóval mégis tud újat mon-
dani e darabokról. Persze kevésbé sikerült
előadások esetén megesik, hogy az újat a
kritikával mondatja cl. Az elő-adás hibái
hívták fel a figyelmet a mű addig talán
nem eléggé ismert jellemzői-re. Végül az
is szolgálhat tanulsággal, ha csupán a
könyvtárnyi irodalom tanulmányozásának
hiányát érezni az elő-adásból. Arthur
Miller Az ügynök halála című drámájáról is
sokan írtak már. Maga a mű is jól ismert,
s így talán nincs szükség aprólékos
ismertetésére. Értelmezéséhez is csupán
azokat a dramaturgiai jellemzőit vázolom,
melyek a darab Csokonai színházbeli
előadásával függnek össze.

Willy Loman sikertelen ügynök. Lehe-
tőségeiről mégis mind távolabb eső ter-
veket sző. Alomképekben él önmagát és
családját illetően. Mikor a valóság és
álmai közti feszültséget sejteni kezdi,
múltját fogja vallatóra. Választ keres:
miért alakult így az élete? De titkon
biztatást is remél: talán van még lehető-
sége valami jobbra, Végül kilátástalan

helyzetét felismerve öngyilkos lesz, bízva
abban, hogy ezzel egy nagy összegű
életbiztosítás kifizetését is eléri. E tetté-
től „valódi" sikert remél, és megnyugvást,
hogy így fián is segít.

A darabban a Willyt körülvevő sze-
mélyek nem változnak, nem alakulnak. A
mű szerkezete is utal erre: két nap alatt,
és az ezen idő alatt megjelenő
emlékképekben játszódik. (Sajátossága az
emlékképeknek, hogy bennük - mivel
több évet ölelnek át - egyesek élete
változik. De ők maguk nem.)

Feltehető a kérdés: Biff, Willy fia, ez a
lényeges figura, ő seM változik? Nem,
legalábbis amennyiben megváltozása nem
egy folyamat eredménye, hanem egy adott
pillanatban lezajlott törés. Addig, illetve
attól kezdve világhoz való - és apjáénál
racionálisabb - viszonyában ő is állandó.
Kétségtelen, hogy érzékenyebb, mint a
többiek, ez azonban nem keverhető
össze változással, fejlődéssel.
Érzékenységének megnyilvánulásait is
jobbára Willy magatartása, cselekedetei
hívják elő. Csak arra reakciók,

A hétköznapokban elfoglalt helyzetét
tekintve Willy Loman sem változik
lényegesen. „Csupán" sikertelensége egy-
re ereszkedő stációit járja végig. De az ő
esetében az a döntő, ahogyan az
önmagához és a világhoz való viszonya,
illetve ahogy e viszony megsejtése,
felismerése fejlődik. Az őt körül-vevő
szereplők statikusságának éppen abban
van jelentősége, hogy' Willy gyanúja
sikertelenségéről, fiával való meg-romlott
viszonyáról tetté, öngyilkossággá
válhasson. E szerepek szinte mérő-

Miller: Az ügynök halála (debreceni Csokonai Színház). Tihanyi Páter (Bernard)
és Mensáros László (Willy Loman)



eszközök, hogy változatlanságukkal Wil-
lyt saját helyzetére rádöbbentsék. Konf-
liktust teremtő szempontból nem egyen-lő
partnerei Willynek, hiszen nem köztük és
Willy, hanem Willy és a világ között,
illetve Willyben önmagában feszül
ellentét. E szereplők hatása a későbbi
tragédiában csak áttételes.

Felfokozott és az előre biztosra vett
sikernek kijáró várakozás előzte meg a
debreceni bemutatót. Willy Loman: Men-
sáros László. A színre állításnak az elő-
adásból kiolvasható koncepciója sem volt
ennél több: játssza a főszerepet egy erős
színészi egyéniség. Ez azonban kevés volt
a sikerhez; egyfajta - végig nem gondolt -
túljátszást vont maga után, hogy
eltüntesse a főszereplő és az előadás többi
résztvevője közötti szak-mai különbséget.
Drámát módosító mértékben változott
meg Biffnek, Willy fiának (Sziki Károly),
Charleynak, Willy barátjának (Sz. Kovács
Gyula), Bernardnak, Charley fiának
(Tihanyi Péter), kisebb mértékben
Happynek, Willy másik fiának (Fésüs
Tamás) szerepe, szerepének súlya. E
figurákat alakítóik a szövegből és a
gesztusból semmilyen drámai lehetőséget
ki nem hagyva túljátszották. Sziki Károly
és Tihanyi Péter esetében még
szerepértelmezési tévedés-ről is
beszélhetünk. Ők négyen főképp a
megformálás külsődleges eszközeivel
igyekeztek szerepüket arra a drámai szint-
re tornázni, amely Willy Loman (és
Mensáros) esetében alapvető lényeg.

Azzal, hogy csupán szövegük elsőd-
leges jelentését játszották (és azt is túl),
nem Willy Loman önmagával és a világ-
gal való ellentmondását és ennek meg-
sejtéséből fakadó tragédiáját láthattuk,
hanem Willy és az őt körülvevő szemé-
lyek konfliktusainak sorozatát. Ennek lett
egyik feltűnő és nem várt eredménye,
hogy Willy szerepének a súlya is
csökkent. Ezért támadhatott Mensáros
alakításával szemben is hiányérzetünk.
(Persze, a bizonyosságot, hogy ő valóban
kitűnően meg tudná formálni Willy
Lomant, még ez a közepes színvonalú
előadás sem tette kétségessé.)

Ebben az előadásban Willy tragédiája
csak az említett konfliktusok függvé-
nyeként értékelhető, ehhez viszont hiány-
zott a rendező (Bohák György) határozott
mondandója. (Csak példaként: egy ilyen
koncepcióban a nemzedéki ellentét vagy a
társadalmi különbségek terem-tette
feszültségek lettek volna a döntőek.
Viszont ezek is kidolgozatlanok maradtak.

A szerepérték-módosulások lényeges
különbségek Miller drámájához képest. E
közepes színvonalú előadásban nem-csak
mást, de kevesebbet is kaptunk, mint
amiről Miller drámája szól, mint amire
egyébként lehetőséget ad.

Debrecenben Biff és az apja közti el-
hibázott hangvételű viszonyhoz alakult az
előadás. Sziki Károly görcsösen kereste
feladatát: Biff helyét Willyhez való
kapcsolatában. A tragédia okát jelentő
központi magot a második felvonás egyik
múltat idéző emlékképében vélte
megtalálni. E jelenetben Biff mint bukott
diák apjához utazik Bostonba, hogy tőle
segítséget kérjen. Váratlan megjelenése
révén rajtakapja apját annak szere-tőjével.
Biff lelkileg összetörik, pótvizsgázni sem
akar már. Életét változtatta meg a
„felfedezés". Sziki (de mások is) ezt az
ominózus jelenetet tekintették a dráma
kulcsának. Mindent arra és abból épített.
Elfelejtve, hogy Willy tragédiájában e
jelenet nem döntő.

Sziki gesztusaiban, hangsúlyaiban a já-
ték kezdetétől fogva mind határozottabban
épített az apa és fia közti ellentét-re. Oly
nyilvánvalóvá tette az - akkor még
ismeretlen okú - ellentétet, hogy meg
kellett fogalmaznunk a kérdést: mi történt
e két ember között ? Miért ilyenek
egymással? A feltűnő hangsúlyok eltú-
lozták és megváltoztatták e viszony drá-
mai értékét. Jól jellemzi e hibás szerep-
formálást az első felvonás egyik - a ké-
sőbbieket erősen befolyásoló - jelenete.

Ez az első alkalom, hogy a Loman
család együtt van. A másnapi teendőkről
beszélgetnek. Biff egy Oliver nevű üzlet-
embert, volt munkaadóját készül felke-
resni. Szeretne újból ott dolgozni. Willy
lendületesen és nemcsak önmagát ámítva
bizonygatja fia kíválóságát. Eléri, hogy
Biff a kezdetben óvatos tervezgetést
lassan - ha hinni még alig is meri - egy
diadalmas, már előre elkönyvelhető
sikerré formálja. Már nem munkáról, ha-
nem egy nagy kiugrási lehetőségről be-
szélnek. Willy egyre jobban beleéli ma-
gát fia másnapi helyzetébe, szárnyakat
kap, megállás nélkül fújja a magáét. Linda
(Agárdy Ilona), Willy felesége is
közbeszól. Fiát bátorítja három-négy
szóval. De Willy, felesége egyik közbe-
kotyogása után, rászól az asszonyra:
megengednéd, hogy befejezzem?

Mensáros e három szóval, a jelenet
általa megkomponált csúcspontjával Willy
önmagához és családjához való viszo-
nyának nagyon érzékletes és félreérthe-
tetlen képét adta. E megjegyzése hang-

súlya, hangereje alig különbözött a ko-
rábbiakétól. A három szó épp csak gyor-
sabb és tónusában kimértebb. A hang pa-
rányi ingerültsége csak annak szólt, hogy
továbbra is Willy szeretné a tervezgetést
irányítani. A türelmetlen önzést hallottuk.
Azzal, hogy elmondta, átélhette fia
másnapi sikerét, családja körében és
önmaga előtt is győztesnek érezhette
magát. Ha Willy gorombán kiáltotta volna
Linda felé azt a három szót, épp önmagát
fosztotta volna reg attól, hogy érezze az
éltető sikert. E szavak nem Lindát
támadták: a félelemről árulkodtak, hogy
kikerülhet kezéből a beszélgetés
irányítása, a siker.

Csakhogy e megjegyzés után Sziki
(Biff) érthetetlen és indokolatlan dühvel
kiáltotta: anyával ne merj ordítani! Bán-
tóan és feltűnően elhibázott volt Sziki
hangsúlyozása, hangjának ereje. E vehe-
mens kiáltással Biff vált a konfliktus na-
gyobb drámai erővel rendelkező szerep-
lőjévé, sőt a dráma egészére vonatkoz-
tathatóan is többet sejtetett magáról, mint
amire valóban lehetőségei voltak. Azzal
pedig, hogy így Willyről is komolyabb
hibát, bűnt tételeztetett fel, Willy későbbi
tragédiájának élét tompította.

Valószínű, hogy e tévesen értelmezett
jelenet hozzájárult ahhoz - Tihanyi Péter
szerepformálásán kívül -, hogy Bernard
jelentősége megnőtt ebben az elő-adásban.
Ő kezdetben csupán izgága, lelkesen
tanuló kamasz, barátja Biffnek és
Happynek. Az első felvonásban mind-
össze két-három emlékképben jelenik
meg. Ezt követően már csak a második
felvonásban lép színre egy rövid, jelen
idejű képben. Korábbi izgágasága eltűnt,
már nem lelkesen tanuló kamasz, de
szorgalmasan és eredményesen tevékeny-
kedő ügyvéd. Willy ebben a közös jele-
netben felteszi a kérdést Bernardnak:
mondd, mi a titka... miért sikerült neked...
és neki (ti. Biffnek) miért nem? A kérdés
nem Biffre vonátkozik, sokkal inkább
saját magára. Ez még nem szembenézés
önmagával, de már repedések Willy
Loman önámítással épült hermetikus
világán. Hiszen éppen az ezt megelőző
jelenetben történt, hogy állásából
kidobták, s benne most először saját világa
összeomlásának képe jelenik meg.

De a Mensáros alakította megalázott,
lelkileg összetört Willy még nem tudta,
nem akarta tudomásul venni a vissza-
fordíthatatlan tragédiát. Felszínesen ke-
délyeskedő, figyelmetlen, ritmustalan, fa-
hangú csevegéssel akarja elhitetni, hogy



a lényegtelenről beszél. Mégis érezteti: az
utolsó szalmaszálba kapaszkodna.
Mensáros (Willy) tekintete céltalan, riad-
tan kapkodó volt, mert bármiről esett is
szó, Willyben ott dobolt a kérdés: mi
történt, miért történt? Ereztük Willy
kibírhatatlan félelmét, és főként szégye-
nét, hogy ő már talán Bernard előtt is
csupán egy senki. Ezt a félelmét takarná
eleinte a semmitmondó, fahangú
kérdéssel. Mensáros hangja később resz-
ketővé válik, majd elhallgatott, és a kö-
vetkező mondatot már őszinte félelem-
mel, szemében rettegéssel folytatta. Szin-.

te érthetetlen váltással árulta el önma-gát.
Willy saját tragédiája súlya alatt roppant
össze. De ebben a tragédiában már benne
volt a sejtés, hogy fia éppen olyan
sikertelen, mint ő maga. Hogy Biff apja
megismétlődése lehet.

Tihanyi Péter alakításában Bernard
kereste - a konkrét választ. Nem attól
zavartan, hogy egy idős barátot látott
összetörve, inkább udvarias tapintattal. A.
jól nevelt Bernard, a sikeres ügyvéd csak
konkrét: választ adhatott. Tihanyi Péter
elgondolkodásával, töprengésével,
megfontoltan hangzó szavaival, kimért,
udvarias mozdulataival Bernard
alaposságát, véleménye súlyát túlzottan is
hangsúlyozta. Ám mindez szükségképp
Bernard szavainak a dráma egészére vo-
natkoztatható végső igazságát is nyoma-
tékosította: mi történt köztetek Boston-
ban, Willy bácsi? (Ott történt a haj.)

Rövidesen megtudtuk, és csalódnunk
kellett. 'Bosszút állt az előadáson Miller
darabja. A „bostoni" jelenet ugyanis
önmagában nem oka és magyarázata Willy
tragédiájának. Willy és szere-tője a
szállodai szobában beszélgetnek. Néhány
kedves szó, mozdulat.. Kisvártatva kopog,
majd megjelenik Biff. Apja hiába próbálja
titkolni: kiderül, van valaki a
fürdőszobában, mégpedig a szere-tője.
Willy kidobja a nőt, de már késő: Biffben
végérvényesen megrendül apja iránti hite.
(Rövid, szinte csak villanásnyi időre már
az első felvonásban is láttuk Willyt
szeretőjével)

(két) jelenet dramaturgiai funkciója
csak annyi, hogy láttassa Willy magányát,
szeretet- és diadaléhségét. Mensáros a
legszokványosabb gesztusokkal,
türelmetlen, oda nem figyelő mozdula-
tokkal érzékeltette is, hogy Willy kapcso-
lata a nővel nem meghitt, hanem felszínes,
sekélyes, minden mélyebb érzés nélküli.

Annál inkább lehetett érezni Willy
Linda iránti őszinte szeretetét. Linda az
egyetlen biztos pont. Ő, aki gondosan

titkolja, hogy tudja: férje sikertelen és
boldogtalan. Ezért szőheti Willy mindig
to vább az álomvilágot. Mensáros alakí-
tásában Willy már-már hiteltelenül nyu-
godt mozdulatokkal óvta Lindát és az
álomvilágot. De az, hogy eközben alig-
alig, s akkor is valami pici zavartsággal
nézett az asszonyra, mégis Willy felold-
hatatlan magányát mutatták.

Miller a bostoni szállodában játszódó
jelenet kapcsán nem ítélkezett Willy Lo-
man felett. Komoly tévedése, hibája volt
tehát az előadásnak ezt alig áttételesen
Biffel (és Bernarddal) mégis elvégeztetni, s
a tragédiát akarva-akaratlan erre építeni.

Az előadás nagy vesztese Mensáros
László. Nem vigasz, hogy nem rajta mú-
lott: alakítása révén sem jutott igazán
érvényre Miller drámája. hiába, hogy az
egyes jelenetben Willy Lomant is láttuk
elkerülhetetlen tragédiája árnyékában, ha
ezek a jelenetek rendre oda nem illő
felhangot is kaptak.

Az előadás azonban sajnos még egysé-
gesnek sem volt nevezhető. Sziki és Ti-
hanyi alakításáról már szóltunk, Ok, bár
elhibázott, mégis legalább elemezhető
alakítást nyújtottak. Sz. Kovács Gyuláról
és Fésüs Tamásról még ez sem mondható
el. Teátrálisak és rossz értelemben véve
harsanyak voltak.

Négyőjükkel szemben Agárdy Ilona és
Sárady Zoltán más felfogásban játszott.
Agárdy Ilona túlságosan is visszafogott
volt, bár Mensárosén kívül az övé volt az
egyetlen megközelítően pontos sze-
repfelfogás. Talán a későbbi tragédiától
ösztönösen félő, megrettenő, szerető fele-
ség magatartása volt hangsúlyosabb a
kelleténél játékában.

Sárady Zoltán Ben bácsija egysíkú és
színtelen volt.

Bizonyos értelemben a jelmez (Greguss
Ildikó munkája) is tükrözte az elő-adás
félresiklottságát. ;A leghatásosabb, jó,
már-már klasszikus jelmez Willyé.

Végig ugyanaz a sötét nadrág, szürke za-
kó. Mintha ez a divatvonal nélküli, se
nem elegáns, se nem kopott, stabil ruha-
darab tartotta volna össze Willyt.

Levehetetlen „munkaruha". Nem „jel-
mez", Willy egyetlen valóságos „kapcsa" a
világhoz, Ráadásul úgy tűnt, hogy
kivitelezése is ennek sikerült a legjobban.
A többi szereplő ruhája egy kosztümös
darab jelmezei voltak. „ J á t s zan i"
kellett bennük. Egy-egy árnyalattal szí-
nesebbek, rafináltabbak, mint amilyen
különbséget Willy jelmezéhez képest
jelezniük kellett volna. Ben bácsi safa-
riban, panama kalapban: mesefigura.
Charley térdnadrágja és a fiatal Bernard
bársonyszegélyű, régi szabású öltönye
még korban sem illett Willy ruhájához.

Az előadás díszlete (Szinte Gábor ter-
ve) viszont azt adta, amire szükség volt.
Az előtérben, a színpad teljes szélessé-
gében, nem éppen túlzott jómódról árul-
kodó berendezéssel, Lomanék lakása.
Két szint, felül a fiúk szobája, alul a
központi szerepet betöltő konyha. Nem
zsúfolt, kellően tágas tér a játékhoz. A
néhány jól megválasztott stílusú bú-tor -
asztal„ szék, jégszekrény, egy ágy a
sarokban nem hagyott kétséget Willy
Loman társadalmi és anyagi helyzete
felőL A sárgásbarna, meleg tónusú, kel-
lően tagolt házacska fölött, a színpad
teljes látható magasságáig kékesszürke,
nagy, szabálytalan mértani formák, vas-
szerkezetek fenyegettek.
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