
szenvedése jogos kárpótlásának vél. Fér-
fias keménységgel tör célja felé - és egye-
dül marad a végén.

Meszléry Judit a figura megjelenésé-
ben is érzékelteti ezt a szikár, metsző, de
kényszerből született erőszakosságot,
céltudatosságot. Egyenes tartással, fel-
szegett fejjel ellensúlyozza a törékenysé-
get, élénk és árnyalt arcjátékkal a félresi-
került fiúk és saját kisiklott élete fölötti
szánakozását. Amikor egyedül marad a
színpadon, tartása elernyed, arckifejezése
tétova, lelke és teste elgyötört és
pokolian fáradt. De az évtizedek során
beléivódott családfői reflexek azonnal
eltüntetik a belső bizonytalanság külső
jeleit, amint bárki belép a szobába.
Meszléry régen látott, nagy belső tuda-
tosságot s a figura komplex birtoklását
mutató játéka alapvetően meghatározza
az előadás egészének lélektani hiteles-
ségét.

Mindebben legjobb partnere az el-
söprően erőteljes Tóth József, Pavel, a
nyomorék fiú szerepében. Tóth gondosan
kidolgozott mozgással, külső megje-
lenésének aprólékos megtervezettségével
első megjelenésekor „hozza" a teljes
figurát, Pavel belső elnyomorodottságát,
leplezett kiszolgáltatottságát, elutasítá-
sokban kifejezésre jutó szeretetéhségét.
Éles váltásai mégis mindannyiszor döb-
benetes erővel hatnak, felesége iránti
önpusztító szerelme vagy nővéréhez fű-
ződő gyermeki kötődése megrázó gesz-
tusokban, kitörésekben nyilvánul meg.

Áldozat, de mégis az egyik leghálá-
sabb, mert leginkább emberi figura Pro-
hor - őt Kátay Endre játssza. Élvezettel
hangsúlyozza a figura bohém, életszerető
vonásait és a családi háborúskodástól
taszítódó, abba belefáradt reakciókat is.
Kátay méltósággal játssza Prohort, s bár
kezében a nevettetés indokolt és
indokolatlan lehetősége, erős színészi -
és nyilván rendezői - kontroll következ-
tében csak az előbbivel él.

Anna Sztárek Andrea alakításában
időnként hűvösebbnek látszik a szerepé-
nél; viszonyrendszerében, kapcsolataiban
szívesebben hangsúlyozza a távol-
ságtartást, mint az eltéphetetlen kötelé-
keket. De az anya egyetlen „méltó" gyer-
mekének belső formátumát, eltökéltségét,
akaraterejét - s mindeme tulajdonságok
összefüggésében egyéni boldogtalanságát
- meggyőzően jeleníti meg.

Dobák Lajos Mihajlo szerepében a
fenntartás nélküli szolgálatkészséget,
Sebestyén Éva Dunyasa figurájában a
kidobattatástól való szűkölő félelmet

hangsúlyozza. Úgyancsak karakterszerep
a Balog Judité - Lipa cselédje a
bonyodalmak előtérbe kerülése idején
érdekesebb és hatásosabb, minta cserfes
szolgálólány kliséjében.

Kár, hogy a másik fiút, a leépült, iszá-
kos Szemjont Halmágyi Sándor szinte
mindvégig erőtlenül játssza - mert így
nagymértékben csökken a figura egyet-
len, de annál fontosabb váltásának ereje.
Amikor Szemjon rövid ideig a családfői,
birtokosi szerepben tetszeleg, még átme-
netileg sem hihető el neki, hogy képes
volna az irányításra. Feleségét, Natalját
fakónak, ridegnek mutatja Császár
Gyöngyi; s bár valószínűleg igaz, hogy ez
utóbbi a figura talán leglényegesebb
tulajdonsága, mégis kevésnek látszik.

Vlahovics Edit tiszta szívű gyerek-
lány-Ludmillája meggyőző, főleg a Pro-
borral közös jelenetekben; no meg abban
is, hogy sem belső tartása, sem gyermeki
elszántsága nem lehet súlyos ellenpont-ja
az anya minden ellenállást feldaráló
erejének.

Fodor Tamás egységes stílusú, szigo-
rúan kézben tartott, látványban és hang-
effektusokban is erős előadást rendezett
az Örökösökből. Érdekes, hogy legna-
gyobb erénye, összetett hatása abból a
realista színházi látásmódból és közelí-
tésből fakad, amely az egyéb divatok
dömpingje idején egyre-másra sikerrel
mutatja fel és igazolja magát, nemcsak a
szolnoki színházban.

Makszim Gorkij: Örökösök (A Vássza Zselez-
nova első változata 1910-ből) (szolnoki Szigli-
geti Színház)

Fordította: Moresányi Géza. Díszlettervező:
Antal Csaba. Jelmeztervező: Németh Ilona.
Segédrendező: Vörös Róbert. Rendező: Fodor
Tamás.

Szereplők: Meszléry Judit, Sztárek Andrea,
Halmágyi Sándor, Tóth József, Kátay Endre,
Császár Gyöngyi, Vlahovics Edit, Dobák
Lajos, Sebestyén Eva, Balog Judit.

P. MÜLLER PÉTER

Az öncsalás bűne és joga

Az ügynök halála a Vígszínházban

„Én is így próbálok csalás nélkül
szétnéznikönnyedén."
József Attila

Szikora János vígszínházi rendezésében
Arthur Miller drámája nem az „amerikai
álom" szertefoszlásáról szól. Az 1949-ben
született mű efféle értelmezése nyilván-
való anakronizmus volna nálunk, amikor
ma társadalmi szinten ugyanazt éljük át,
amit Miller darabjában Willy Loman:
saját „álmaink", egykor történelmi szük-
ségszerűségként deklarált jövőképünk
illúzióvá minősülését és szertefoszlását.
Ha Az ügynök halála hozzánk szóló idő-
szerűségét keressük, a darab egyik rétege
mindenképpen ez a társadalmi-közösségi
vetület lesz, mely a tételezett társadalmi
cselekvés és a megvalósítás közötti
szakadék áthidalóját az álmok, az
ideologikum közegében látja. Az elő-
adás ezt a vonatkozást közvetett módon
jeleníti meg. A produkció színpadi kellé-
keiben, eszközeiben, kosztümjeiben stb. a
brooklyni életteret ábrázolja, de apró
utalások jelzik, hogy itt mégiscsak ró-
lunk van szó. Például a második fel-
vonást a rekviemmel összekötő némajá-
tékban, ahol Willy kerti földjéből két
sírásó hantot emel, majd a gyászolók
közül az egyik Loman fiú borravalót
csúsztat a két temetői alkalmazottnak.
Ez a bizarr gesztus csak a hazai szokások
ismeretében érthető és fogadható el.

Az előadásban a társadalmi vetület
mellett megjelenő másik réteg az egyéni-
lélektani vonatkozást helyezi előtérbe. Ez
az összefüggés az előbbinél közvetlenebb
módon, de ugyancsak hozzánk szólóan
fogalmazódik meg. Szikora János
rendezéseit nem egyszer illették azzal a
váddal, hogy látványközpontú
színházában a színész csak eszköz, aki-
nek jelenléte nem kap nagyobb szerepet,
mint egy-egy vizuális ötleté. Noha ez a
vélemény csak a pályakép fontos elemei-
nek figyelmen kívül hagyásával fogal-
mazódhatott meg (például Takarítás -
Győr, Romeo és Júlia - Miskolc stb.), ez a
mostani rendezés tökéletes bizonyítéka
Szikorá színészek iránti affinitásának. Az
ügynök halála egyéni-lélektani hitelessé-
gét - az egyes alakítások mellett - éppen a
profi színészvezetés, a színpadi szituá-
ciók és érzelmi folyamatok körültekintő,



elmélyült és árnyalt kidolgozása teremti
meg.

Az egyéni-lélektani rétegnek persze
legalább annyi társadalmi időszerűsége
van számunkra, mint a szétfoszló közös-
ségi álmokénak. Hiszen a vígszínházi
előadás Willy Lomanje, éppúgy, mint a
fiai, azért halmoz kudarcot kudarcra,
azért teremtenek maguknak újabb és
újabb álmokat, mert nem tudták elsajátí-
tani a felnőtt társadalom működési tör-
vényeit, nem tudtak - lélektani értelem-
ben - felnőtt személyiségekké válni. A
Lomanek infantilizmusa pedig könnyen
átélhető ezen a tájon, ahol - mint Hankiss
Elemér írja Az infantilizmus című
tanulmányában - a társadalmi és egyéni
infantilizmust okozó „struktúrákat, in-
tézményeket és tudati beidegződéseket
örököljük évszázadok óta nemzedékről
nemzedékre át". (Diagnózisok, 1982, 269.)
A történelmi távlatok mellett azonban a
közelmúlt és a ma is telítve van ezzel a
tünettel, hiszen „nagy generációk" nő-
nek fel úgy, hogy negyvenévesen is fia-
talnak neveztetnek, és akként is gondol-
kodnak, viselkednek.

Noha Arthur Miller nyilatkozataiban
nem sok jót mond darabjának lélektani
elemzéseiről, a dráma felépítésében még-
is körültekintően ügyel arra (tudatosan
vagy ösztönösen), hogy megteremtse a
Loman család tagjainak pszichológiai
hitelét. Amit Willy Lomannek - a darab-
ban felidézettnél korábbi - múltjáról
megtudunk, az mindössze annyi, hogy
hároméves kora körül eltűnt az apja.
Nem tudja, hogyan is nézett ki - róla
mondja Bennek: „én már csak egy sza-
kállas férfira emlékszem... a tűz körül
ültünk, én a mama ölében... s valami édes
szép zene szólt..." (A zenei motívum
jelentőségét mutatja, hogy az írói utasítás
szerint ugyanez a dallam szól a darab
kezdetén is.) Willy tehát nem vívhatta
meg a felnőtté válás küzdelmét az
apjával, mert nem volt jelen életében az
apa. Fiai pedig vele, gyermeki lelkű
apjukkal szemben nem tudják kibonta-
koztatni a személyiségfejlődésnek ezt a
stádiumát.

Ezzel a helyzettel főleg Biff viaskodik.
A családban ő a tékozló fiú. Most tért
haza, mert harmincnégy éves elmúlván
úgy érezte, meg kellene alapoznia végre
a jövőjét. Benne tudatosul a legerősebben
a tény - amit szinte első mondatainak
egyikében kimond -: „kamasz
maradtam". Es ez az elmaradás össze-
kapcsolódik benne „tékozló" éveivel:
„örökké csak arra vigyáztam, hogy el ne

pocsékoljam az életemet - s amint haza-
jövök, kiderül, hogy mást se csináltam,
elpocsékoltam, de alaposan". Happy sem
él át mást, csak ő otthon maradt, és a
megvívandó harc helyett ő a kivárás „tak-
tikáját" választja. Apjával sohasem volt
konfliktusa, ma is „kapitánynak" szólítja.
Kivárása a társadalmi konfliktusokra vo-
natkozik. „Tehetetlen vagyok; ülök, és
várom az igazgatóhelyettes halálát: hát-
ha én leszek az utóda" - mondja.

Willy Loman azokban a konfliktus-
helyzetekben, amelyekben látjuk, in-
adekvát módon viselkedik. Howardnál,
amikor a cégnél kér elhelyezést, Char-
leynál, amikor kölcsönért folyamodik.
Es mivel nem tudja másokkal a felnőtt,
partneri viszonyt kialakítani, ezért vagy
visszautasítják (mint ügyfelei közül egy-
re többen), vagy nevetnek rajta (mint a
nő, aki muris fickónak tartja), vagy
atyailag támogatják (mint Charley).
Rendszeressé vált életkudarcai, az apró
napi frusztrációk pedig szükségképpen
váltják ki belőle a személyiség
védekező-reakcióját, a tényekkel
szemben a vágyak, a valósággal
szemben az illúziók előtérbe helyezését.
Ezek a lélektani és tudati csúsztatások
már olyan természetesen működnek
benne, hogy bármelyik pillanatban képes
átértékelni egy számára kedvezőtlen
helyzetet és megszépíteni egy
kellemetlen élményt.

Ennek a lelki működésnek az alapja
énkép és ideálkép egybemosódása, amit
a családi dinamika tovább erősít. Willy
Lomant otthon bálványozzák: őt tartják
a legjobb ügynöknek, a legcsinosabb fér-
finak. Ő pedig elfogadja és táplálja ezt a
családi szerepet. Hiszen ez a szerep biz-
tonságot és védelmet ad - legalább ott-
hon - a világ szigorú törvényei és értékei
elől. A Loman család egy kis világot épít
ki magában a nagy világgal szemben, és
ezt a világot a legjobban az álmok és a
vágyak segítségével lehet megvédeni és
fenntartani.

De hát végül mi rombolja le Willy
Loman álmait, mi készteti arra, hogy az
öncsalásból az öngyilkosságba lépjen át?
Miller erre nem ad határozott választ.
Több tényező is gyengíti Willy énstabi-
litását. Csökkenő üzletkötései, az állás-
vesztéssel járó egzisztenciális válság,
Biff-fel való konfliktusa, de az is biztos,
hogy az ok valahol mélyebben van. Az
ügynök halálának okát az ügynök életé-
ben kell keresnünk. S itt azt látjuk, hogy
ami egy életen át érték volt, és segített el-
igazodni a világban, az egyszer csak kor-
szerűtlenné, az életvezetésre alkalmat

lanná válik, és az „érvényesülj!" paran-
csának való meg nem felelés az egész
egzisztenciát kérdőjelezi meg.

Ha most mindezt társadalmi szinten
megpróbáljuk magunkra vonatkoztatni,
akkor a következő megfeleléseket talál-
juk. A mi társadalmunkat is évtizedeken
át a reális (társadalmi) önismeret hiánya,
az ideálképek valósággá minősítése jelle-
mezte. Ahogy Lomant az álmok védték
meg a realitásoktól, úgy minket az ideo-
lógia, annak hite, hogy szebbek és jobbak
vagyunk másoknál. S ahogy az ügynök
egy kis világ illúziójának burkát vonta
maga köré, úgy voltunk mi is érinthetet-
lenek - a testvérieket és a családiakat
leszámítva - minden külső behatástól.
De kis világ és nagy világ átmeneti har-
móniája mindig csak egy irányba moz-
dulhat el: a nagy világ behatol a kicsibe.
Mi ezt, mint minden társadalmi trau-
mánkat, eufemisztikusan fogalmaztuk
meg: hozzánk a nagy világ „begyűrű-
zött". Es ez itt is érvénytelenné tette a
múlt számos értékét, a korábbi elvek közül
pedig számos alkalmatlannak bizonyult az
életben való további eligazodásra.

Nem tudom, mi látjuk-e társadalmi
öncsalásunk következményeit, és levo-
nunk-e belőle következtetéseket, aho-
gyan azt Willy Loman tette. Es nem
tudom, figyelünk-e arra az értékzavarra,
amelynek - bizonyos értelemben -
Loman is áldozatául esett. Arra, amiről a
darab elkészülte után egy évvel, vagyis
1950-ben (!) Arthur Miller ezt írta: „Eljön
majd az idő, amikor Útódaink értetlenül
bámulnak vissza ránk, akik valami szent
dolognak tartottuk az anyagi javakért
vívott harcot." Azt hiszem, ma sokan
inkább Millerre és mondatára bámulnak
értetlenül. Hiszen ma éppen ez a harc a
korszerű. S az itteni észjárás szerint, ha
valami korszerű, akkor az egyben jó is.

Miller és a vígszínházi előadás azon-
ban nem korszerű, hanem - a szó legne-
mesebb értelmében - konzervatív. Vagy-
is megőrzi és felmutatja a múlt értékeit.
Lomant és családját az író a fent említett
jellemzőik alapján el is ítélhetné, ki is
gúnyolhatná. Szólhatna a mű csak az
öncsalás bűnéről is. Miller azonban az
álmodozás, az énvédelem jogát is fenn-
tartja - a Willy drámabeli sorsán keresz-
tül jelzett kritikát megértéssel és együtt-
érzéssel társítja. Ez a megértés nem válik
az ügynök apológiájává, noha kicsiségé-
vel és kudarcaival is emberinek, érző,
álmodó lénynek mutatja be a férfit. Itt
Loman emberi értékei állnak szemben az
elanyagiasodott és elszemélytelenedett



világgal. (Az a tény, hogy ő nem célra-
törően elad, hanem elbeszélget az ügy-
felekkel, üzleti-anyagi szempontból ha-
szontalan, emberileg azonban méltány-
landó.) Ez az alkotói megértés van jelen
az ügynök halálában is. Ez az öngyilkos-
ság ugyanis megváltja Loman elpocsékolt
életét. Tucatemberként fel nem
magasztosulhat, de halálában is meg-
őrizheti emberi értékeit. Hiszen ő volta-
képpen azért hal meg, hogy gondoskod-
jon a családjáról. S Miller itt finoman
jelzi, hogy Loman miként teszi magáévá -
családja érdekében - az anyagi szem-
pontot. Az életbiztosítás teremt a család-
nak egzisztenciát, anyagi biztonságot, de
ehhez Lomannek meg kell halnia. Mert
élőként, tevékenykedő emberként ezt
nem tudja biztosítani.

Függőség és függetlenség egymásba
kapcsolódása is jelen van ebben a halálos
gesztusban. Nem véletlen, hogy Loman
akkor hal meg, amikor a házra, a hűtő-
szekrényre, az életbiztosításra, a fogor-
vosra is kifizette már az utolsó részletet.
Egész életében anyagi függőségben élt,
és az ehhez társuló lelki függőséget csak
úgy tudta függetlenséggé változtatni,
hogy lélekben átlépett egy másik világ-
ba: az álmok és illúziók közé. És amikor
elérkezne az anyagi függetlenség - a tör-
lesztések nélküli élet - időszaka, átlép a
másvilágba, örök függetlenséget érve el
ezzel. Es ekkor mondhatja Linda zokogva,
de megkönnyebbülten: „Szabadok vagyunk,
függetlenek."

A Lomanek ellenpontjaként Miller -
vázlatszerűen ugyan, de - utal azokra az
életutakra, amelyek az érvényesülés, a
siker példájával szembesítik Willyt és
Biffet. Willy gyakran visszatérő víziója
Ben bácsi, aki egykor az apa után indult
el Alaszkába, de Afrikában kötött ki.
Mint mondja, tizenhét évesen ment be a
vadonba, és amikor huszonegy évesen
kijött onnan, már gazdag volt. Azt nem
tudjuk, milyen harcot vívott meg Ben a
dzsungelban, de e harc eredményeként
fiatalon felnőtté tudott válni. Az apához
való viszony ambivalenciájának szép
képe az, hogy azonos nyomon indul el,
Ben az apa után megy, de az ellenkező
irányban köt ki.

Az azonosulásnak és a lázadásnak ez a
kettőssége Biff Willyhez való viszonyá-
ban is jelen van. Együttlétüket állandó
veszekedések jellemzik, de ugyanakkor
Biff azért tér haza, hogy apja hivatását
folytassa: ügynök akar lenni Olivernél.
A társadalmi tendenciát jelzi azonban,
hogy Biff már ügynök sem lehet. Ő

abban az életkorban, amikor Ben bácsi
belevetette magát az élet dzsungelébe,
föladta a harcot. Bernard mondja ezt, Biff
diáktársa, aki a darab jelenében már a
legfelsőbb bíróságon tárgyal (vagyis
karriert csinált), s aki akkor, tizenhét
évvel ezelőtt, megérezte Biffben a lelki
törést. Ennek a törésnek két oka volt: egy
közismert társadalmi kudarc, a bukás
matematikából, és egy titkolt személyes
csalódás, ami a darab vége felé jut a néző
tudomására. Amikor a serdülő fiú apja

után utazott Bostonba, hogy segítséget
kérjen tőle az iskolai kudarc miatt,
Willyt a szállodai szobában egy nővel
találta. Ennek az apában való csalódás-
nak az érzelmi traumáját Biff sohasem
tudta kiheverni.

Az epizódalakok között (Ben bácsin és
Bernardon kívül) még egy van, aki az
apához való viszonynak egy harmadik
típusát képviseli. Howard Wagner, Willy
jelenlegi főnöke, aki apjától vette át a
cégvezetés stafétáját, s aki most körülbe-
lül annyi idős, mint a Loman fiúk.

Arthur Miller: Az ügynök halála (Vígszínház).
Halász Judit (Linda) és Tordy Géza (Willy Loman)



Ez a szereplők viszonyából kirajzo-
lódó tipológia is mutatja, hogy nem lehet
figyelmen kívül hagyni a darab értelme-
zésében az infantilizmus-felnőtté válás
problémáját. (Es talán az sem véletlen,
hogy Miller a darabot harmincnégy éves
korában írta.) Nem lehet figyelmen kívül
hagyni ezt az összefüggést a Vígszínház
repertoárjának szempontjából sem.
Hankiss Elemér - idézett tanulmányában
- a Vígszínház egyik évadának
műsoráról írja a következőket:

„Lehet, hogy véletlenek összjátéka,
lehet, hogy a művészi érzékenység re-
mek példája, lehet, hogy »a művészet
tükröt tart a természetnek« egy különö-
sen pregnáns esete - de mindenképpen
figyelemre méltó az, hogy a Vígszínház
1979-80-as évadjának csaknem vala-
mennyi bemutatója egyetlen alapvető
probléma, az infantilizmus problémája

körül forgott... Ezt a problémát fesze-
geti a hat bemutatott darab közül négy, a
Homburg hercege, a Váltóőrök, az Equus
és a Deficit, de szorosan idevág a koráb-
ban bemutatott, még ma is játszott Száll
a kakukk és a Légköbméter is. E darabok
természetesen sokfélék; a földrajzi, tár-
sadalmi és szellemi világ különböző tá-
jairól érkeztek el hozzánk, s mindegyik
külön-külön is sok jelentést hordoz,
többféleképpen is értelmezhető. De szá-
munkra itt, most, Magyarországon van
egy közös nevezőjük, van egy közös for-
rás- vagy robbanáspontjuk, ahol hirtelen
jelentőssé válnak a számunkra. Ugyan-
azt a súlyos emberi-társadalmi betegsé-
get, a kóros infantilizmust elemzi mind-
ahány. A gyermeki, gyermekded függő-
ségnek, a felnőni képtelenségnek, a fe-
lelősségteljes felnőttiét hiányának azt az
állapotát, ami a mai magyar társadalmi

létnek és tudatnak is egyik jellemzője."
(i. m. 281-282.) Ez a problematika azóta
is folyamatosan jelen van a Vígszínház
műsorában, és Az ügynök halála is értel-
mezhető ebben a vonulatban.

Az előadás azonban nem egyszerűsít-
hető le erre a szempontra. Értéke és ha-
tása épp abban rejlik, hogy nem egyvala-
miről szól, nem csupán álmodozásról,
emberségről, öncsalásról, gyerekségről,
hanem egy kerek egészről, amit nem
lehet egészként megnevezni, csak részeire
rámutatni. Az értelmezés leegyszerűsí-
tése nem tudja visszaadni az előadás gaz-
dagságát, csak jelezni tudja sokszínűsé-
gét és összetettségét.

A címszereplő Tordy Géza nem a
mintakollekciókat rejtő hatalmas utazó-
táskákkal érkezik a forgószínpadon álló
kis ház bejáratához, mint a korábbi
bemutatók ügynökei. Az ő diplomatatás-
kájában bizonyára prospektusok, reklám-
anyagok vannak. De nem ezért nincs
szükség bőröndre. Azért nincs, mert -
ahogy ezt Charley mondja a sírnál - „az
ügynök álomvilággal ügynököl - ez a
mestersége". Így Tordy Géza vállát sem
a poggyász húzza le, fáradtsága nem a
kellék segítségével kerül kifejezésre. Ő
belülről fáradt. A fáradtság belülről tör-
ténő ábrázolása pedig azért is áll össz-
hangban a darabbal, mivel az jelentős
részben Willy Loman bensejében, kép-
zeletében játszódik. (Ezért is írja Miller a
cím alá: magánbeszélgetések - vagyis
monológok - két felvonásban és egy rek-
viem. Ezt az alcímet - amit a magyar drá-
makötet teljesen indokolatlanul elhagy - a
vígszínházi előadás nagyon helyesen
visszaállítja.)

Az ügynök fáradtságát az előadásban
nem a kora indokolja. Ez az ember lelki-
leg gyöngült meg. A belső kimerültség
érzékeltetése Tordy Géza játékában elő-
ször a mozgásban és a testtartásban
mutatkozik meg. Az ejtett váll, a lassú,
kissé nehézkes lépések, a kézmozdula-
tok visszafogottsága tűnik szembe a
sötét lakásba bebotorkáló férfi alakjá-
ban. A később világossá váló színpadon
azt látjuk, hogy ez a férfi nem fizikailag
öreg, a kort csak a tömött bajusz és az
enyhén deres haj mutatja. Az arc méla-
bút sugároz, miként a homlok ráncai, az
enyhén összevont szemöldök és az orr
menti barázdák is.

Ehhez az archoz még akkor is hozzá-
tartozik a rezignáció, amikor Loman jó-
kedvbe lovallja magát, amikor megele-
venedő emlékei közben fiai bokszzsákját
püföli mackós lomhasággal, amikor Ben

Kaszás Attila (Happy), Tordy Géza (Willy Loman) és Hegedűs D. Géza (Biff) Az ügynök halálában



bácsit ösztönzi mesélésre. Átlendülései az
érzelmi eufóriába pontos rajzát adják egy
reményeitől végleg megfosztott ember
végső életben maradási kísérletei-nek. A
darabban esetleg váratlan hangu-
latváltások hitelét Tordy Géza játéka
maradéktalanul megteremti. Teljes sze-
mélyiséget és teljes sorsot formál Willy
Loman alakjában. Abban, hogy a néző oly
közel érezheti magához a darab világát,
vezető szerepe van a főszereplő
játékának. Tordy nem teremt kritikai
viszonyt a szereppel, nem teszi idéző-
jelbe, nem mutat rá az ügynök hibáira - de
nem is formálja melodrámaivá az elbukó
kisember sorsát.

Az előadás végi nagyjelenetben, ami-
kor Biff részegen beolvas Willynek, és
tucatembernek mondja, a vígszínházi
előadásban nemcsak a fiú (és az anya) sír,
Tordy Géza szeméből is kibuggyan a
könny. De ez a könny nem az érzelgősség
jele, nem a megbántottságé. Ez a könny a
találkozásé és az elválásé. Itt talál rá Willy
a fiára, és itt válik el - magában - a
családtól örökre. Itt éli át azt, hogy most
már meghalhat. Ezt az össze-tett érzést
nagyszerűen fejezi ki Tordy Géza játéka,
akinek egész alakítása emlékezetes.

A két fiút megformáló Hegedűs D.
Géza (Biff) és Kaszás Attila (Happy) a
testvérek közös vonásait és együvé tarto-
zását szintén nem a külsőségek felől,
hanem belülről, a személyiség, a jellem, a
szokások közössége felől mutatja meg.
Hegedűs D. Géza játéka épp olyan ma-
gaslatokig jut, mint Tordy Gézáé. Közös
jeleneteik az előadás forrpontjai, drá-
maiság, érzelmi gazdagság sugárzik szín-
padi szituációikból. Biff alakítója azt a
feszültséget érzékelteti, ami az apja illú-
zióit látó, de azok bűvköréből kilépni nem
tudó fiút jellemzi. Hegedűs szerepén átsüt
az „idősebb testvér szomorúsága", de ez a
komolyság nem jelent merevséget,
mélabút. Az ő szomorúsága a
tapasztalatok (csalódások) mélységét, az
érzelmek nagyobb intenzitását jelen-ti, a
folytonos küzdelmekben próbálódott
személyiséget. Másfelől Kaszás Attila a
fiatalabb testvér könnyedségét,
felelőtlenségét, küzdelemmentes életve-
zetését mutatja be, valósághűen és sok-
színűen. Halász Judit Linda, az anya sze-
repében, a mindig csendre intett és a hát-
térben meghúzódó asszony képében új
szerepkörben mutatkozik be - remekül.
Átváltozásai (a múltban játszódó ifjúkori
aranyszőke és a jelenbeli őszülő kontyú
szerepek között) nem annyira az egyéb-

ként kitűnő maszknak és Jánoskuti Már-
ta ugyancsak kiváló jelmezeinek köszön-
hetők, hanem az alak teljes külső-belső
átalakulásának. Ezekben az átváltozások-
ban Hegedűs D. Géza és Kaszás Attila is
remekel, és ez a színpadi metamorfózis
emeli ki a mellékszereplők sorából Mé-
hes László alakítását, aki pontosan jelzi
az egykori kamasz iskolatárs és a mai
ügyvéd közti személyiség- és szemlélet-
beli különbséget. A további karakterala-
kítások is jól illeszkednek az előadás
összhangjába: Ben bácsi (Bárdy György),
Charley (Szatmári István), Howard (Sö-
rös Sándor), a nő (Kovács Nóra), a pincér
(Rácz Géza) és a két lány (Román Judit
és Varga Éva).

Szikora János az előadást olyan finom
eszközökkel teszi számunkravalóvá, hogy
az elsődleges eszközök közt inkább azok
tűnnek fel, amelyek a darab amerikai mi-

voltát hangsúlyozzák. A helyszín és a hely-
zet eredetiségének megteremtésére több
eszköz is szolgál. Ilyen például a második
felvonás nyitójelenete, melyben a hang-
szórókból egy amerikai rádióadó reggeli
zenés műsora szól. Ilyen az a westernek-
ből, akciófilmekből jól ismert gesztus,
ami-kor Biff a részeg Happyt vállon
ragadja, és felülteti a mosogatópultra. A
fiúk a közép-iskolás meccsre készülődve
az amerikai futball tojásdad alakú
labdájával játszanak.

Ezt a korhűséget és amerikai jelleget
híven szolgálja Csikós Attila díszlete, aki
a Loman-ház reális és stilizált épületét
teletölti apró tárgyakkal. A hálószoba
falán apró családi képek, az éjjeliszekré-
nyen vekker, a konyhában falra szerelt
telefon stb. A modern nagyváros hely-
színei már teljesen elvontak, stilizáltak:
alumíniumtraverzek jelzik a felhőkarco-
lókat, irodaházakat.



arcok és maszkok

Ebben az előadásban Lindát Biff nem
vezeti el a sírtól. Az asszony egyedül áll a
kerti földből emelt kupacnál, melybe pár
jelenettel előbb Willy elszórta a vetemé-
nyek magvait. A záró kép - Szikora János
rendezéseinek kulcsa - ezúttal is katarti-
kus. Az urnányi halomtól egyedül botor-
kál el Halász Judit: Lindának Biff nem
lehet támasza. A kis kert, a kis magok, a
kis hant - ez az, ami a kisemberből visz-
szamarad. Willy Loman már nem álmo-
dozik tovább, de családját tovább kísérti
az öncsalás bűne és joga, ami egyszerre
vétek és erény, egyszerre érthető és elfo-
gadhatatlan: mert az élet csalás nélkül
lehet csak emberi, de az embertelen élet
megteremti az öncsalás vágyát és kény-
szerét.

Arthur Miller: Az ügynök halála (Vígszínház)
Fordította: Ungvári Tamás. Díszlet: Csikós

Attila. Jelmez: Jánoskuti Márta. Rendezte:
Szikora János.

Szereplők: Tordy Géza, Halász Judit, Hege-
dűs D. Géza, Kaszás Attila, Méhes László,
Kovács Nóra, Szatmári István, Bárdy György,
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Hárman
Az ügynök halálában

Willy: Tordy Géza

Milyen különös a színészsors. Micsoda
véletlenek és nagy elhatározások éltethet-
nek egy-egy alakítást. Micsoda szerepük
van a megszokásoknak, micsoda erővel
cáfolhat meg egy fontos szerepformálás
megrögzött véleményeket, elképzeléseket.
Mit ér a bizalom, és az örömnek miféle
elemi érzése törhet a nézőre - kritikusra,
közönségre egyként -, ha őszinte tud lenni,
s egy szerepépítés megérteti: a baljós belső
sejtelem tévedés volt.

Beszéljünk nyíltan: Tordy Géza leg-
őszintébb hívei is kétkedve fogadták a
hírt, hogy a színész Willy Loman szere-
pére készül. Az ügynök halála kisembere
hazai színpadon szimbólummá vált. Aki
láthatta 1959-ben, s aki nem, az is ismeri
a képet: az ügynök - Tímár József - két
hatalmas táskával, görnyedten, szánal-
masan áll. Az élet, a küzdelem megtörte,
legyőzte. S azóta tudjuk, nem az ügynö-
köt, de az életébe öltözött színészt halálos
betegség kínozta. Az ügynök, közel
harminc évig úgy tetszett, Magyarorszá-
gon Tímár József marad. Okkal-e, joggal-e
- nem vitakérdés. Tény. Eljátszhatta utána
Veszprémben a vélt biztonságból magára
ébredt ember utolsó hirtelen lázadását
Latinovits Zoltán; majd életét,
színészsorsát, a művészi választást nagy
erővel sugallta Mensáros László Debre-
cenben. Az előadásokat, sajnos, túl keve-
sen látták, s a korábban kialakult kép nem
látszott megváltoztathatónak. Nem
mintha bálványrombolás lett volna ala-
kításaikat Tímáré mellé fölsorakoztatni,
valószínűleg sokkal inkább arról volt szó,
hogy ezek a nagyon fontos és jeles színé-
szi teljesítmények mégsem hoztak alap-
vetően újat, mást az ügynökről alkotott
színházi képbe.

Ezután érkezett a hír: a Vígszínház
Tordy Gézával játszatja Loman szerepét.
Tímár képe ismét fölsejlett, s jött a kétke-
dés, vajon a szerepnél fiatalabb s ráadásul
alkatánál fogva még fiatalabbat mutató
színész mit kezd majd az ügynökkel és
mítoszával. Megőrzi, megküzd-é vele,
netán szerephűen mégis olyan új útra
viszi, amely alapvetően változtatja meg -
megőrizve az egykori Loman-eszmény
tiszteletét - ügynökképünket?

A megkopott-megfakult, egykor tán
jobb napokat látott házba, amelyet fel-
hőkarcolók, az újvilág jelképei zárnak
közre, az ügynök hazaérkezik. Tordy ke-
zében egyetlen táska. Könnyen tartja. A
városról városra hurcolt minták - bármi-
vel ügynököl is Willy - nem lehetnek
súlyosak. Az álmok bizonyára nehezeb-
bek. Ahogy a színész ezzel az aktatáská-
val a kezében színre lép, nyilvánvalóvá
válik: nem a vállát nyomják-húzzák a ter-
hek. Tordy nem maszkírozta magát hat-
van fölöttire. Ez a Willy már első pillan-
tásra sem fizikailag fáradt és megtört,
hanem lelkileg, szellemileg, idegileg az.
Valami súlyos belső erő feszíti, amelyet
tán nehezebb leküzdeni, mint a fizikai
fáradtságot.

Aztán amint beszélni kezd, ahogy sza-
vaiban összekapcsolódik valóság és álom,
az autózás képe, a maié és az egykor
volté, már éreznünk kell, Tordy alakítá-
sának lényege az a nagyon pontos lélek-
ábrázolás lesz, amely a drámának is
sajátja, s amelyből kibontva válik majd
érthetővé Willy Loman emberi magatar-
tása. A jelenben és a múltban. Azé a kis-
emberé, aki öncsalásból, önámításból
építette föl egész életét, s aki most már
túljutva élete delelőjén, képtelen bármit
is változtatni.

Ahogy magára erőltetett érdeklődéssel
igyekszik figyelni felesége szavai-ra, aki
fiaik közös randevújáról beszél, ahogy
hallgatja, amint az asszony Biff iránti
türelmetlensége miatt pöröl vele, sejteti:
csak félig, csak látszólag figyel, most is
befelé fordul, másutt jár. Aztán hirtelen
elfogja valami furcsa nyugtalanság,
aggódva érdeklődik a fiú titokzatos-
kodásáról, rejtélyeskedéséről, rosszked-
véről. Fölcsattan, aztán újra csupa rész-
vét; „No, majd én beszélek a fejével.. .
Beszerzem valahová ügynöknek." Es
már megint jönnek a régmúlt képei: az
iskoláról, egy mosolyról, amitől földerült
a többiek arca is. S Willy tekintetét
elárasztja egy furcsa, már-már földöntúli
mosoly. Willy emlékezik. Még csak ma-
gában, nem szól egy szót sem, de Tordy
úgy mutatja-éli meg ezekben a percek-
ben Lomant, hogy ott érezzük benne a
múltba fordulás szívszorító
megkönnyebbülését. Willy ilyenkor
boldog és nyugodt.

Elcsöndesedik a ház. Csak a konyhá-
ban gyullad sejtelmes fény. A kinyitott
hűtőszekrény világánál Willy áll. Magá-
ban beszél. Arcán ismét a megfoghatat-
lan, átszellemült mosoly. Csak magára
figyel, magába fordul. Gondolataiban,


