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SEMMIBE SZÁLL A SZENVEDÉS
ARTHUR MILLER: KÖZJÁTÉK VICHYBEN

Közjáték Vichyben előadásához legalább
tizenegy jelentős színészegyéniségre van
szükség. Nem egyszerűen jó színészekre,
hanem olyanokra, akik képesek fontos, súlyos
személyiségeket megjeleníteni. Továbbá olyan
publikumra, amelyik érdeklődik a nagy morális
problémák iránt. A két dolog pedig szorosan
összefügg. Mindkettő bizonyos társa-dalmi
közegben érik meg. Olyan társadalomban, ahol
fontos az emberi személyiség, ahol a köz-
gondolkodás vagy legalább egy meglehetősen
széles értelmiségi közeg gondolkodása nagy je-
lentőséget tulajdonít az egyén létének, cseleke-
deteinek, állásfoglalásainak. Az egyén erkölcsi-
ségének.

Arthur Miller a vichyi határhelyzetben az
egyéniség végpusztulásának lehetőségét veszi
szemügyre. A tömegtársadalom legfőbb vesze-
delmét vizsgálja, azt, hogy az emberi egyéniség
felbomlásával megszűnnek az erkölcsi korlátok,
érvényüket vesztik azok a fékek, amelyek meg-
akadályoznák a tömeggyilkosságokat, eltűnnek
azok a normák, amelyek jelentőséget tulajdoní-
tanak az emberi életnek. Vichyben azért tud drá-
mai erővel megjelenni ez a különben lassú
pusztulási folyamat, mert a déli övezetben
hirtelen, váratlanul bukkan fel mindaz, ami a
németeknél egy évtizeden át korlátlanul, az
állam hivatalos politikájaként fejlődhetett, s
aránylag még ép erkölcsi érzékű embereknek
kell vele megküzdeni-ük. Az író sokféle, de
hagyományosan teljes személyiségeket ültet a
rendőrségi őrszoba padjá-
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ra, hogy kitalálják jövendő sorsukat, majd szem-
benézzenek vele. Vitájuk azonban túlmegy az
adott helyzeten. Nemcsak a különféle pszicholó-
giai és gondolati reakciókat ábrázolja a darab.
Sőt talán nem is azok a legfontosabbak benne.
Hanem azok az erkölcsi és filozófiai problémák,
amelyek a sorsdöntő pillanatra váró emberek vi-
selkedéséből, vitáiból kibontakoznak. Ezek kö-
zéppontjában pedig az emberi élet értéke áll.
Nemcsak általában, de külön-külön is. Az egyes
emberi életek egymáshoz viszonyított értéke.
Vajon többet ér-e az egyik ember a másiknál?
Egyáltalán mérlegelheti-e az egyik ember a má-
sik életének értékét? Meddig terjedhet a szolida-
ritás, az önfeláldozás, létezhet-e egyáltalán a
legvégső pillanatban, amikor életről-halálról van
szó? Eljuthat-e egy ember addig, hogy valaki
más életét a sajátjánál többre becsülje, hogy
valakiért feláldozza magát? Másfelől pedig: van-
e bizonyos erkölcsi csapdákból más menekvés,
mint éppen az önfeláldozás, azaz lehet-e bizo-
nyos körülmények között morálisan élni, életben
maradni? Folytathatnánk még hosszasan azok-
nak a kérdéseknek a sorát, amelyeket Miller föl-
tesz és nyitva hagy. Mert ahogy csak találgathat-
juk, vajon a hercegre milyen sors vár, miután kilé-
pőjével szökni segítette a pszichiátert, és ahogy
azt sem tudhatjuk, az orvos vajon meddig jut az
egérúton, éppen annyira nincs válasz a darab
morális kérdéseire sem.

A mű ugyanis nem az evidenciákról szól, nem
azt óhajtja belénk sulykolni, hogy a fasizmus
embertelen, amorális. Nem a fasizmusról és
nem a fasizmussal folyik a vita a darabban.
Hanem azokról a kérdésekről, amelyeket annak
léte föl-vet. Hogyan létezhet, és főképp hogyan
lehet re-

agálni rá. Miller mérlegeli a különféle társadalmi
és egyéni válaszokat. A reménytelenséget és a
reményeket is. A polgári individualista, kulturális,
etikai és a szocialista választ is. Egyikkel sem lát-
szik elégedettnek. Az etikus, kulturált egyének
kisebbsége éppoly kevés reményt nyújt, mint az
osztályharcos munkásság, amelynek nem áll ér-
dekében a fasizmus. Pláne ha tekintetbe
vesszük azt az érvet is, hogy mindenkinek
megvan a maga zsidaja, a maga idegene,
mindenki lebecsül, önmagánál kevesebbre
értékel valakit, illetve minden nép magánál
alacsonyabbra tart más népeket, amelyeknek
nem törődik az érdekeivel. S főképp, ha az
egyén megszűnéséről mondottakra is
gondolunk. Mert az eltömegesedés, a kultúrával
és erkölccsel bíró egyén fenyegetettsége
nemcsak a fasizmus, sőt, nem is csak a totális
diktatúrák felől ered. Századunk sokkal álta-
lánosabb veszedelme az. A személyiség integri-
tását végső soron a demokratikus szabadságjo-
gok sem garantálják. Miller jó érzékkel kerülte el,
hogy kérdéseire demokrácia és diktatúra kü-
lönbségében keresse a választ. Nemcsak azért,
mert a darab bizonyára éppen ennek köszönhe-
tően törhette át a vasfüggönyt rögtön megszüle-
tése után, hanem azért is, mert talán így élhette
túl a hidegháború korszakát. Mert nem egysze-
rűsítette kérdéseit politikai rendszerek problé-
máira.

Ma Magyarországon mégsem lehet igazán
hatásosan előadni a Közjáték Vichybent. A
darab időszerűségét hangoztató rendezői
nyilatkozatokban ugyan sok igazság van, de van
néhány alapvető félreértés is. A politikai
aktualitás ugyanis nem feltétlen jelent színházi
időszerűséget is. A színház - még a politizáló
színház is - mélyebbre nyúl az emberi lélekbe,
mint ahol a politikai vélemények
elhelyezkednek. A személyiség magvát, az
ember lényegét kell megérintenie a
produkciónak, s ehhez csak az egyik út lehet a
politikai vélemények rezonanciája. S ugyanez
áll a morális kérdésekre is. Ami teoretikus
megfontolások alapján izgalmasnak, idő-
szerűnek tetszhet, nem biztos hogy át is élhető
az adott történelmi pillanatban. Ma Közép-Euró-
pában kétségkívül újra kellene gondolni a darab
felvetette problémákat. Csak az a kérdés, akar-
juk-e. Kérdés, hogy szükségünk van-e a tanul-
ságaira? ÉrdekeI-e ma bárkit is mindaz, ami Mil-
lert a hatvanas évek első felében, húsz eszten-
dővel a második világháború után, a kettésza-
kadt világban, a hidegháború újabb szakaszá-
nak kezdetén izgatta? Kétségkívül van napjaink-
ban etnikai gyűlölködés, vannak népirtó szándé-
kok, vannak tömeggyilkosságok. Az emberi élet
ismét leértékelődik. De vajon érdekli-e mindez
igazán társadalmunk mértékadó köreit? És
amennyiben érdekli, abban a mélységben és ve-
tületben érdekli-e, amelyben Miller darabja fog-
lalkozik fele? Vajon többet jelent-e mindez a mai
magyar értelmiség nagyobb része számára,
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mint bizonytalansági tényezőt, a térség stabilitá-
sát veszélyeztető jelenséget? A tömegtájékoz-
tatásban úgy jelennek meg a balkáni háború bor-
zalmai, mintha a fő baj az lenne, hogy a köze-
lünkben esnek meg, s nem az, hogy emberek kö-
vetik el azokat. Mintha semmi többről nem lenne
szó, minta befektetéseket, a tőke nyugodt műkö-
dését, kiváltképp a nyugati tőke ideáramlását fe-
nyegető veszedelemről. Az emberi nem tragé-
diája, morális összeomlása mintha senkit sem iz-
gatna igazán. Az ember elembertelenedéséről
eléggé bénultan hallgat az értelmiség.

Mindezekből talán együtt áll össze az a pa-
radoxon, hogy fontos, ám erőtlen előadások
születnek Miller darabjából. Pécsett is, és
Budapesten is. Nem szakmai tudáson, technikai
kivitelezésen, rendezői elgondoláson múlik ez
elsősorban, hanem azon, hogy a legerőteljesebb
színészi jelenlétnek is korlátot szab az,
amennyire becsüli az egyént a társadalom.
Amilyen jelentőséget tulajdonít neki. Akkor
tarthatjuk fontosnak azt, ami a színpadon
játszódik, ha fontosnak érezzük azt, ami az
életben történik. Az elmúlt évtizedek pedig
éppen tulajdon jelentéktelenségünkre tanítottak.
S ezen a utóbbi néhány esztendő sem sokat
változtatott, sőt, csak újabb remények foszlottak
széjjel. A történelem, az emberi nem működése
egyre komikusabbnak tetszik. Miller pedig
három évtizede még tragédiának látta ezt a
komédiát, Von Berg herceggel együtt mélyen
tisztelte a színvonalat és a hitet, de tisztelte a
kisember rettegését, tehetetlen, értetlen félelmét
is. A hallgatag Öreg zsidót, a Cigányt, a Pincért,
a kamaszfiút, a festőt éppoly komolyan vette,
mint a szellemi vitát lefolytató férfiakat: a német
tisztet, a színészt, a szakmunkást, az orvost, a
herceget.

A Pesti Színházban, a bemutatón nevetést fa-
kasztott a festő idegessége, s bizonyára nemcsak
azért, mert a nézők egy részét Rudolf Péter Feke-
te Péterre emlékezteti. Annál is inkább, mert a szí-
nész játékában nincs semmi komikus.
Tökéletesen koncentrált, kidolgozott a lélek
mélyéről ön-kéntelenül feltörő izgatottság ez.
Alighanem a szerep maga, a kisemberi
szorongás tűnik mulatságosnak ma sokak
szemében. S nagy színészi önfegyelemre van
szükség e nézői értelmezés
megváltoztatásához. Pécsett a darab sokadik elő-
adását láttam, s úgy éreztem, a mintegy félháznyi
publikum nagyobb része közömbösen szemlélte,
mi folyik a színpadon. Pedig a játszók ott is mindent
megtettek azért, hogy felkavarják a nézők lelkét,
felébresszék morális érzékenységüket.

De éppen ez nem sikerül ma egyik színházban
sem igazán mélyen, úgy, mint három évtizede.
Más-más módon, közvetlenül más-más okból
tetszik persze derekasan közhelyesnek a két
előadás. Pécsett nagyrészt jó, de nem jelentős
színészek játszanak. Mindent elkövetnek, hogy
precízen jellemezzenek egy-egy figurát, hogy

Krizsik Alfonz (Első detektív), Ujvári Zoltán
(Leduc), Krum Ádám (Hoffman) és Újláb Tamás
(Második detektív) a pécsi előadásban (Sima-
ra-fotók)

felvillantsák mindegyikük egyéni drámáját. Csak
súlyt nem tudnak kölcsönözni e drámának, e jel-
lemeknek. A rendező Csiszár Imre, aki a díszletet
is maga tervezte, egy magas fal tövébe helyezi a
padot, amelyen a darab játszódik. Az alávetett-
ség, kicsiség, beszorítottság hangsúlyozódik
így. Különösen erőteljes színészi jelenlétre lenne
szükség ahhoz, hogy ezt a beállítást áttörje a
darab intellektuális vitaanyaga. Hogy ne csak a
félelemnek, a bizonytalanságnak, a pusztulás
elő-

érzetének pszichológiai megjelenítését érzékel-
jük. Rázga Miklós a festő szerepében pontosan
azt csinálja, amit egy leírás szerint Latinovits tett
ebben a szerepben harminc éve. Precíz
illusztrációnak hat ez ma. Pilinczes József
szocialista elekroműszerésze nem több
ideológiai szócső-nél. Németh János
kifogástalanul szemlélteti a hátországba
vezényelt sebesült csapattiszt fizikai fájdalmát
és undorát a rámért feladattól, de nem igazán
meggyőző, amikor erkölcsi kérdéseit teszi fel.
Kiss Jenő túlhangoskodja a színész szerepét,
inkább hiú ripacsot, mintsem valóban jelentős
művészt ábrázol. N. Szabó Sándor a Pincér
riadt kitörési kísérletét hosszas fészkelődő
szorongással készíti elő. Krum Ádám tökéle-
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tesen személytelenre formálja a német zsidó-
szemlészt. Ujváry Zoltán elsősorban intellektuális
vitapartner. Pontosan érti és értelmezi az orvos
érveit, álláspontját, jellemét. Játékában mégis
van valami általános, hiányzik belőle az egyéni
szín, az a többlet, amit a színész ad a szerephez.
Az osztrák herceget alakító Balikó Ta-

más viszont tökéletesen azonosul a figurával.
Minden apró rezdülésében benne van a kifino-
multság, az értelem, az előkelőség és
lelkifurdalás. Őt éppen az bántja, hogy sorsa
nem lehet azonos a többiekével, hogy őt nem
fenyegeti veszély, amikor embertársai a
pusztulás felé tartanak. Végtelenül kínos
számára ez a helyzet: a gyakorlati és a morális
tehetetlenség. Finom intellektusa és érzékeny
ízlése az értelmetlen, teátrális gesztusoktól, a
felesleges, pusztán demonstratív
önfeláldozástól éppúgy távol tartja,

mint a nem teljesen meggyőző magyarázatoktól
és következtetésektől. Fél minden tettől, hiszen
jól tudja, hogy a következmények kiszámíthatat-
lanok, hogy nem tudható, mi fordul a visszájára
vagy mi értelmezhető éppen ellentétesen, mint
aminek szánták. Gyermeki kíváncsisággal arcán
teszi fel bizonytalan, halk kérdéseit, mégis érez-

Tordy Géza (Leduc) a pesti előadásban
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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zük azt a hatalmas belső küzdelmet, amely végül
elvezeti az önfeláldozás félszeg gesztusához.

A Pesti Színház előadása szükségképpen ki-
egyenlítettebb. Erősebb a színre lépő gárda.
Marton László rendező színesebb, sőt ismertebb
egyéniségekre számíthat, s ez utóbbi a színpadi
jelenlét erejének nem lebecsülendő összetevője.
Szarvas József nemcsak igazi munkásnak
mutatkozik, de érvelésében érződik a leegysze-
rűsítés, a cseppnyi demagógia is, Kern András
színészéről el lehet hinni, hogy Párizsban siker-
rel működött, hogy felszínes önismerete mögött a
maga szakmájában legalább jó profi rejlik. Bor-
biczki Ferenc kevésbé koncentrál a német őr-
nagy sérült lábára és csapattiszti sértettségére,
többet próbál megmutatni erkölcsi megrendülé-
séből. Várnagy Zoltán jámbor gyanútlanság mö-
gül robbantja ki a Pincér váratlan kirohanását.
Szoboszlay Sándor nem marad adósa kávéház-
tulajdonos megrázkódtatásával. Tordy Géza az
orvos fizikai félelmét, elszánt élniakarását erőtel-
jesebben mutatja fel, mint erkölcsi portréját, in-
tellektuális vitakészségét, Gálffi László viszont a
rezzenéstelen előkelőség álarca mögött próbál-ja
meg érzékeltetni a herceg drámáját. Így a talá-
nyosság, az arisztokrata kívülállás, fölény fogal-
mazódik meg játékában. Még a kockázatvállalás
gesztusában is őrzi a titkát. Mintha legfőbb gond-
ja ekkor is az lenne, hogy úgy oldjon meg egy er-
kölcsi problémát, hogy közben ne adja ki magát,
ne tárja fel a lelkét, ne mutasson érzelmeket.

A Pesti Színházban lényegében a színpad
ütött-kopott fekete falai adják a díszletet, épp-
csak egy oszlop mögötti sarkot kerített el Fehér
Miklós, ahol eltűnnek az igazoltatottak, s ahon-
nan többségük nem tér vissza. Az üres tér köze-
pén áll a pad. Itt inkább a társas magány, a kive-
tettség, a védtelenség érződik. A semmibe száll
a szó, az emberi szenvedés, a morális töpren-
gés. A falak elnyelik, a visszhang eltorzítja az
emberi hangot.

S ez áll nagyjából mindkét, a maga módján jó,
tisztességes előadásra.
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Péter. Szoboszlay Sándor, Salinger Gábor, Bata
János, Bácskai János. (Pécsi Nemzeti Színház)
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Bors Ferenc, Krizsik Alfonz, Ujláb Tamás, Beleznay
Endre.

Az anya köt, az apa pipázik es újságot olvas,
a lány lavórban áztatja lábait, a kisebbik fiú
modellekkel játszadozik. Idilli kép az
ideáltus családról. A családtagok kortalanok,
az alapállapot napról napra, hétről hétre, évről
évre megváltoztathatatlanul ugyan-az. Csoda-e,
ha a család ötödik tagja, a Nagyfiú - miután
legyűrte a csupa szeretetből belé diktált romlott
gombáshúst -, egyszer csak lendületet vesz és
kiszáll a csukott ablakon?

El lehet-e menekülni a családból? Ki lehet-e
szakadni a társadalomból? Meg lehet-e változ-
tatni a megváltoztathatatlannak hitt helyzeteket?
E kérdésekre Jean-Daniel Magnin francia drá-
maíró az 1988-ban írott Húsdarab című szín játé-
kában nem ad közvetlen és egyértelmű válaszo-
kat. Mindazonáltal darabjának alcímével -- A té-
kozló fiú visszatérése - jelzi: legalábbis szkepti-
kus. A Nagyfiú láz- és rémálmaiban végigjárja az
elszakadási kísérlet néhány stációját, majd
visszatér övéihez, akik változatlanul kötnek,
újságot olvasnak, pipáznak, modelleznek és
lábat

Molnár Csaba (Nagyfiú) és Fábián Anita
(Kisasszony)

áztatnak. De már nem lakásukban, hanem an-
nak a hegynek a tetején, ahol vasárnaponként a
mérges gombát szedik a szertartásszerűen elfo-
gyasztandó raguhoz.

A rend helyreállt. A felnőttéválás, a szocializá-
ció folyamata befejeződött. A kis és nagy család
a lázadozó énkeresőt megbocsátón visszafo-
gadja. Mindenki elfoglalja a számára kijelölt he-
lyet - a családban, a társadalomban és a mun-
kamegosztásban is. Felhőtlen a boldogság.
Hisz' ez a világ rendje: a lázadozókból is jó, a
rendet tisztelő és annak tiszteletére nevelő
családapák és -anyák lesznek. (Hogy francia
példánál maradjunk: lásd a hatvannyolcasok
nemzedékének életútját!) Csak éppen a
felnőttlét élethosszúságú serdülőlétté
infantilizálódott.

Szerencsére a Húsdarab - vázolt problema-
tikája ellenére - nem tézisdráma. De nem enge-
di magát más műfaji vagy stiláris skatulyákba
sem belegyömöszölni. Leginkább enyhén szati-
rikus, álomalapú szürreális komédiának nevez-
ném, amely Ionesco könnyed abszurdjaival ép-
pen úgy közeli rokonságban áll, mint Kafka
vízióival. Magnin egészen a befejezésig
egyetlen fix vonatkoztatási 'pontot sem ad meg.
Úgy tűnik, hogy az első jelenet családi idilljéhez
képest a
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