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▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

Iltam az ívelő híd közepén, szemben az
ceán felől fújó széllel, és igyekeztem egy
kkora világot magamhoz ölelni, amekkorát
ddig elképzelni sem tud- tam. Témám még
em volt, de ha szavakkal leírni nem tudtam is,
egéreztem egy új formát: végtelenül tömör,
gyanakkor terjedelmes és higgadt - egy

örténet, amely egyszerre különös és ismerős.
alami olyasmi, amit még sose láttak
zínpadon. (...) Leghőbb vágyam volt, hogy
egtaláljam a módját, hogy színpadon is
egjeleníthessem ezt a bennem kavargó

yersbonyolultságot. (...)"-fogalmazza Arthur
iller önéletírásában, s mi ezt a „kavargó nyers

bonyolultságot" várjuk izgatottan a Vígszínház
idei első bemutatóján.

Déjà vu. Mintha már láttam volna, átéltem vol-
na hasonlót. A Vígszínház 1987-es Miller-bemu-
tatója, Az ügynök halála villan az eszembe. Né-
zem az egykori képeket, de Vayer Tamás díszlete
nem hasonlít Csikós Attila egykori
színpadképéhez. S bár a jelmezeket akkor is,
most is Jánoskúti Márta tervezte, nem erre
emlékszem. Talán a lépcsők? Hisz a legtöbb
Miller-drámában vannak lépcsők, az író fel is
hívja rá minden esetben

Lukács Sándor (Alfieri)

a figyelmünket. Nézem a műsorfüzetet, benne a
lépcsős házzal, amely akár a VIII. kerületben is
állhatna. Csak ettől lenne olyan ismerős? Nem
hiszem.

Egyszercsak, a legszebb, legjobban megren-
dezett pillanatban, a „katarzis" kellős közepén
villan belém a felismerés, amikor Marco éppen
megöli Willy Lomant. Nem Tordy Géza játszotta
Eddie-t, hanem Willy Loman reinkarnálódott Ed-
die alakjában. A színész magával hozta, meg-
őrizte Eddie egyéniségében a szerencsétlen,
nyomorult kis ügynököt, akinek gyengesége, bi-
zonytalansága, önbizalomhiánya kezdettől fogva
ígéri végzetét. „Tordy Lomanként létezik, minden
gesztusában, mozdulatában, hangjában ott él az
ember, Loman maga" - írta akkoriban az egyik
kritikus. Tordy Géza nem tudott kibújni Loman
alakjából, ezért Eddie-jének nem hisszük el, hogy
valaha is győzhet. Hiányzik belőle Eddie ereje.
Az az erő, amelyet a csak nagyon lassan és
nagyon nehezen megfogalmazódó vágy, a
szerelem táplál. Eddie szerelme nevelt lánya
iránt nem hirtelen fellángoló szenvedély, hanem
az évek során fokozatosan érlelődő és lassan
mindent elborító érzelem. Miller Eddie Carboné-
ja szinte szétfeszül az igyekezettől, ahogy Alfieri-
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nek - tulajdonképpen önmagának - bizonygatja-
hajtogatja, hogy Rodolpho „nem oké". (Vajda
Miklós újítása a korábbi fordítás „nem normális"
kifejezéséhez viszonyítva telitalálat.) Willy Lo-
man nem mer akarni - Eddie Carbone tragédiá-
ját az ereje és nem gyengesége okozza. A kér-
dés: mit fog tenni? Végzetét éppen akkor érez-
zük visszafordíthatatlannak, amikor nyilvánvaló-
vá válik, hogy az ő ereje nem fizikai erő.

Amikor Marco egyszercsak félkézzel fölemeli
azt a széket. Amikor megsejtjük, hogy Eddie iga-
zi ellenfele nem a két fiatal, hanem Marco. Bor-
biczki Ferencből árad az erő, mintha a Tordyból
hiányzó energia is beléköltözött volna. Alig-alig
szólal meg, de olyan súlyos, komor pillantások-
kal néz, úgy mozog a színpadon, mint egy
kétméteres, százkilós óriás. Csak amikor az
előadás végén kijön meghajolni, akkor látjuk,
hogy alig valamivel magasabb a többieknél. Ha
létezik igazán hiteles alakítás, Borbiczkié
feltétlenül az.

Tordy Géza Eddie-jének el kell buknia. Nem a
görög tragédiák sorsszerűsége okán, s nem is
azért, mert bűnös szerelme eleve bukásra ítéli,
hanem mert Willy Loman gyengeségét is magá-
ban hordozza. Még a feljelentés ötlete sem az ő
agyában születik meg, Alfieri ülteti fülébe a boga-
rat. Alfieri, az ügyvéd, akinek narrátori szerepe
épp e mozzanat kapcsán válik fontossá. A narrá-
tor, a narrálás nem fontos ebben az előadásban,
mert sem Lukács Sándor, sem Kapás Dezső
nem vállalja. E nemvállalás, egyben átértelme-
zés következménye, hogy Lukács szerepet ka-
pott, s nem a milleri szöveget. Játszik, amennyi a
szövegkönyv szerinti időbe belefér. Orrot fúj -
vajon miért veszi náthásra a figurát? -, rágcsál,
eszik, egy széket cipel ide-oda, miközben -
többnyire teljesen fölöslegesen - jön-megy.
Ezért nem nyeri el méltó jelentőségét az a jele-
net, amikor Alfieri ügyvéd a maga halk és zavart
modorában felhívja Eddie figyelmét arra, hogy
„Itt csak egyetlen jogi szempont lehet. (...) Az a
kérdés, hogyan kerültek Amerikába?"; itt kellene
átbillenteni a „mesélést" egy szerepbe, a felbújtó
szerepébe. Érthető, ha a tragédia végén Alfieri
sajnálja a legjobban Eddie-t: bűntudatának is
kellene lennie. De ezt a lelkiismeret-furdalást
már nem játssza el Lukács Sándor. Kár.

Mi viszont nem sajnáljuk Eddie-t: csupán
Willy Loman halt meg ismét. Sajnáljuk Marcót,
Beatricét, sajnáljuk Catherine-t és Rodolphót, az
ifjú szerelmeseket, akik ugyan nem buktak el, de
lelküket gyötrő kérdés terheli: vétkeztek-e?
Vagy bűnük csupán a fiatalságuk? Szabó Gabi
és Várnai Szilárd igazából nem tudna felelni erre
a kérdésre. Legfőbb érdemük adottság: szépek,
bájosak, s valóban nagyon fiatalok.

Igó Évának szerencséje volt Beatrice alakjá-
val. Már amennyire szerencsének mondható az a
hangszálgyulladás, amellyel hősiesen végig-
játszotta a premiert. Mert hogy arca valóban
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elgyötört volt, igazán mélyről ült ki rá a szenve-
dés, az nem kétséges.

Mi, nézők megtisztulva, meghatódva és meg-
nyugodva térhetünk haza, mert ily dolgok csak
Amerikában eshettek meg, úgy 1955-ben. Egy
régi Arthur Miller-drámát láttunk - Kapás Dezső
értő rendezése szerint is -, amerikai környezet-
ben játszódó görög sorstragédiát.
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