
V I L Á G S Z Í N H Á Z

602 0 0 7 .  j ú n i u s X L .  é v f o l y a m  6 .

hasán, Happy inas vállán, Charley ôsz kobakján, az
ócska slágert vonyítva együtt örülnek, íme egy boldog
család, és mégis, mégis, mégis, értjük-tudjuk, a halál
következik, az ügynöknek, ennek a csúnya, kövér, dur -
va és bukott Willy Lomannak el kell tûnnie a föld színé -
rôl, szólította már valahai társa, legendás ifjúkori baj-
társa, „Willy, gyere”. Ben az, ô mit sem változott, ma -
radt az a hamvas, szôke, elálló fülû, csendes és jámbor,
érettségi öltönyös kamasz, aki Willy is lehetett egykor,
de ez itt most Ben, így maradt meg, emlékként, mielôtt
bement a dzsungelbe, és megcsinálta a szerencséjét.
Ácsorog oldalt ez a türelmes fiatalember, szelíden int,
nem sürget, tudja, Willy érti ôt, és menni fog, halkul is
már a fütyülése, karjai alig mozdulnak, Ben eltûnik
hátul a dzsungelben, Willy megigazgatja zakóját, egyik
gombját begombolja, hogy a másikat majd a szôke
kurva gombolhassa már a ravatalon, amin, vagyis a
kopott heverôn most elnyúlik Willy, hanyatt fekszik,
már nem fütyül, csak fekszik mozdulatlan, ez már a
halál. Az ügynök halála. 

Igen, ez az a darab, a legendás, a két nagy bôröndös

ütyülni kezd. Ül a koszlott, piszkosfekete mûbôr 
heverôn, néz elôre, a semmibe, kövér teste

nemigen mozdul, ülepe örök idôkre összenôtt a bôr-
garnitúrával, de durung karjai mint ólomszárnyak
emelkednek, tekintetében végsô derû, talán boldog,
hisz egy helyben repül, karjai vitorlázórepülôk köny-
nyedségével hasítják a levegôt, és közben fütyül. Fújja
fiatalságunk lejárt dallamát, de a Guantanamera csalá-
di változatát csak az imént ismertük meg, a Loman csa-
lád közös repülésén, amikor a fiúk két oldalról ölelték
apjukat, és vicsorgó eufóriával, fenekedô vidámsággal
üvöltötték az új szöveget, „Csak egy Biffy Loman van!”,
még a mama is szelíden mosolygott hozzá bordó
mûbôr fészkébôl. Az ügynök fütyül és repül, egyedül
van már, és mindjárt meg fog halni, de boldognak lát-
juk ôt, és ez elénk idézi a családot, pont úgy, ahogy
korábban egy másik, tévéeufóriás családi dalárdában,
fiúk kétfelôl, mama oldalt, a földön a lábuknál Charley
bácsi, és megy a mûsor, harsog valami ertéel-sláger, a
család vele harsog, a papa megveszekedetten dobol a
távkapcsolóval, veri a ritmust a saját térdén, Biff nagy
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– és mégsem az. A fôhôst Willynek hívják, igaz, néha
Wilhelmnek szólítják, a többi név is stimmel, Biff,
Happy, Linda és így tovább, és láttuk az imént, halál is
van, az ügynök meghal a berlini Schaubühne elôadá-
sában is, a család és tartozékai itt is megjelennek a
temetésen, ahol Biff sajátos módon vesz búcsút apjától:
„Seggfej!”, vágja oda kanapén kiterített-kiterült ôsének.
Szó sincs itt gyásznyúzásról, szentimentális vekengés-
rôl, szó sincs félrebillent fejû, elesett kisemberrôl, ki
súlyos bôröndjeit világ mártírjaként húzza-vonja, hív-
ják a színészt akár Tímár Józsefnek, akár Dustin Hoff -
mann-nak, nem varázsol bennünket rendezôi-tervezôi
vízió Bostonba és New Yorkba, szállodai szobába és fel -
hô karcolóba, Chevrolet-be és nászi ágyba… Luk Perce -
val, ez a zseniális rendezô leszakad az Arthur Miller-
féle körítésrôl, a környezet és a körülmények aprólékos
részletezésérôl, hogy csak a lényegre figyelhessen, és
így legyen igazán hûséges a szerzôhöz. Illetve mit
érdekli ôt a szerzô, neki a szerzô által meglelt igazság
torkon ragadása és annak kíméletlen színpadra csapá-
sa fontos. Azt teszi, ami minden igazi nagy mûvész fel-
adata, és amivel viaskodik is bármely komoly alkotó, de
csak kivételes esetben ér célhoz: keresi azt a legkisebb
egységet, amibe torzítás és csonkítás nélkül, hiánytala-
nul besûríthet minden szándékot. Mélyfúrással eljut
Az ügynök halála magjához, azt tartja a markában, és
akkor már megengedhet magának bármit: hogy leszag-
gassa a hollywoodi történet romantikus koloncait, hogy
a dráma szívét fogva, annak dobbanásait magáénak
tudva elrugaszkodjon a konkrét történet konkrét helyé-
tôl és idejétôl, és nézônek-színésznek otthonos helyze-
teket teremtve folyamatos aktuális utalásokat tegyen,
de ez az aktualizálás nem végcél és nem pótmegoldás,
pusztán logikus következmény: a televízió az aznapi
híradót harsogja, 2007. március 3-án éppen Putyinról
és bizonyos szentpétervári merényletekrôl, másszor
meg nálunk is jól ismert szexreklámokat suttog, rövid-
del a németországi focivébé után hôseinkbôl a dobozos
sör mellôl böfögve buknak ki Kahn, Klose és a többi
germán lovag nevei, Howard digitális kamerával csó-
csálja meg Willyt, aki lemegy neki kutyába egy mulat-
ságos felvétel kedvéért, a golfütôket cipelô, balfasz
Bernard mobiltelefonon intézi a bizniszt, és Willy dra-
bális üdvözlésére, „teniszezünk, teniszezgetünk?”-re
makogva bólogat… rendezô és színészek pazar etûdök-
ben-jelenetekben brillíroznak, de nem ez a lényeg,
miközben ezek nélkül semmi nem mûködne – ám
Perceval azt mondja, és legnagyobb ámulatunkra be is
bizonyítja, Arthur Miller igenis korunk hôsét találta
meg (legyen ez a kor akár 1949, akár 2007), és ez a hôs
lehet éppen ügynök, de bárki más is, aki fölött intézik
az életet, és mindannyiunk fölött intézik, mi pedig a
távkapcsoló szabadságával válogatunk a nekünk elszórt
alamizsnából. Ha ezt a hôst pontosan megrajzoljuk, és
körötte elhelyezzük társait, összetartó-széthulló család-
ját, akkor valamiféle színházi szakmunkával megold-
hatjuk, de akár félre is dobhatjuk az ötvenes években
éppen aktuális drámaírói technikát, flashback- és álom -
dramaturgiát. Mindegy. Ami nem mindegy: megtalál-
juk-e környezetünkben ezt az embert, ezeket az ember-
eket, és ha igen, mi az az elementáris alaphelyzet,
amibe ôt-ôket beledobva bármit tehetünk.

Beülünk a Schaubühne nézôterére, és már ott van-
nak: középen bôrpamlag, és persze papucs, nadrág,
atlétatrikó, benne nagydarab férfi, hátradôlve ül a pam-
lagon, mozdulatlan, talán alszik, talán halott, talán az
elôtte, földön lévô televízió képernyôjére mered. Mel -
lette bôrfotel, azon selyemkombinében aszott, vékony
asszony, karján gondosan összehajtogatott zakó, a nô
alszik. Ezt onnan tudjuk, hogy hamarosan ébredezve
megszólal. Mögöttük magas szobanövények, nem egy,
nem tíz, de legalább száz. Egy erdônyi zöld. Katrin
Brack és a rendezô színpadképe ennyi: egy bôrgarnitú-
ra két darabja, egy televízió és egy színpadnyi szoba-
dzsungel. Ez nem egy rendezôi koncepciót szolgáló
„dísz let”, ez maga a megtalált közeg sûrítménye, ami -
be elhelyezzük hôseinket, és pihekönnyû mozdulattal
elindítjuk az önmozgásában lebonyolódó drámát. Na
igen, van itt még valami, az a bizonyos, laikus szimpli-
fikálással és felületességgel „önmozgásnak” nevezett
dolog, maga az elôadás, amit a beszámolóval remény-
telenül küszködô tudósító elegáns csalással csak
átugorni bírhat: vajon mivel töltötte az idôt rendezô és
szí nész a próbákon, hogyan juthattak el oda, hogy a
végeredményt látva említett tudósító padlót fogva
ámuljon, nyugtázva, ilyen tehetséges embereket még
életében nem látott?! És persze látott és fog még látni
mások másfajta elôadásaiban, nincs rögzíthetô-másol-
ható módszer és recept, minden valamirevaló mûalko-
tás egyszeri és utánozhatatlan, a hozzá vezetô utat
útközben fedezik fel az útonlevôk. Ez akkor is így van,
ha bizonyos nevek, azaz személyiségek általában ha -
sonló végeredményekhez jutnak, nem is lehet más-
ként. Ezzel rajzolják meg mindig változó és mégis
mindig ugyanazt a személyt hordozó portréjukat. Ez a
személy esetünkben Luk Perceval. E sorok írója nem
kockáztathatja meg, hogy róla pályaképet körmöljön,
hiszen a rendezô más elôadásait (azok közül néhányat)
csak felvételekrôl ismeri (Ványa bácsi, Ôszi álom, And -
ro maché), de már korábban nyugtázta, a Schau bühne
nézôterén pedig érzéki élményként megélte, hogy
Perceval rendezései ötvözik azt, amin felnôtt, amit ott-
honos érzésekkel befogad, illetve amivel ma napság
szembesül, és amit igyekvôn kapálódzva próbál elfo-
gadni: vagyis részletezô mikrorealizmus és végletekig
redukált nyelvre átfogalmazott stilizáció. Perceval a le -
hetô legszûkebb kalodába szorítja szereplôit, mi pedig,
megtanulva már a trendi nyomvonalakat, pár perc után
megállapítjuk nagy okosan, aha, ez egy „ülôs” elôadás
lesz, de ha a címkézés felszínes buzgalmában így
teszünk, máris lemaradtunk a színészi jelenlét míves,
alig érzékelhetô életjeleirôl, ahogy a nô és a férfi ébren-
lét és álom mezsgyéjén közlekedve igenis azonosul és
ábrázol, a nô szája szegletében kibucskázik néhány-
szor: „Willy, Willy…”, a férfi combon pihentetett kezé-
nek vastag ujjai mintha reflexszerûen mozdulnának,
még álmában, s mindjárt halálában is a távkapcsolót
nyomkodva adná a jelt, az ôt szólongató Lindának
szánt, makogó szerelmi vallomást, „még élek”, mert
Per ceval a leszûkített lehetôségeken belül mindent
meg enged, sôt végleteket követel színészeitôl. Nevez -
zük ezt egy írás erejéig „minimálrealizmusnak”. Prés
alá szorítja színészeit, és azt mondja-mondatja általuk,
bármit lehet. A Willy Lomant játszó Thomas Thieme
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„halott gyermek” motívuma a XIX. század vé gén
az egyik mûbôl a másikba vándorolt. Meg ta -

lálhatjuk Ibsen A kis Eyolfjában, Maeterlinck Ente ri -
ôrjében és Tintagiles halála címû darabjában, Csehov
Sirályában és Cseresznyéskertjében. Noha e halálesetek
oka minden drámában más és más, az emberi akarat-
tól mindegyik független. Legyen bár többé-kevésbé
diagnosztizált betegség, baleset, fulladás vagy zuhanás
– az elôreláthatatlan és tragikus esemény életeket
kavar föl, írott vagy íratlan szövetségeket rombol szét,
egyszóval megtöri azokat, akiknek egy gyermek el -
pusztulásának sokkját kell elviselniük. A következmé-
nyek szélsôségesek, mivel a szereplôk egzisztenciális
tervei omolnak össze, s ugyanakkor az alapvetô szer-
ves kapcsolat szörnyû végét is megtapasztalják. Ki kell
emelnünk: a korabeli magas gyermekhalandóság,
amely egyesek szemében indokolja a darabokban levô
számos halálesetet, a korszak szövegeiben jelképesen
is jelen van. „A gyermek halála” a tragikus, vak és elô -
reláthatatlan végzet „mellékcsapásaként” sújt le a sze-
replôkre. Senki nem háríthatja el; ahogy következmé-
nyeit, ôt magát is el kell viselni, el kell fogadni. „A gyer -

mek halála” a végzet agresszív brutalitásával rendelke-
zik – a döbbenet forrása és egyben felszólítás: add
meg magad! Egy olyan korszakban, amelyben Ibsentôl
Csehovig a legtöbb szerzôt vonzotta a görög tragédia,
egyáltalán nem képtelenség azt feltételeznünk, hogy
ez a végzetnek egyfajta visszatérése, annyi végzetnek,
amennyi a diadalmas racionalizmus idején megma radt.

Ezt az értelmezést kiegészíthetjük egy másikkal,
amely közvetlenül összefügg a XIX. és XX. század for-
dulóján oly forrón bálványozott fejlôdés megnyilvánu-
lási formáival. A végzet e mérhetetlen optimizmus
gôg  jét bünteti, s ennek következménye a nemzedéki
cik lus brutális megszakítása. Ahol meghal egy gyer-
mek, ott a családok folyamatosságának és túlélésének
biztonsága is eltûnik. Elvesznek a fejlôdés megnyug-
tató erényei, s a bénulás perspektívája rajzolódik ki: a
halál balesete ellentmond a technika eredményei kel-
tette biztonságérzetnek és a belôlük sugárzó optimiz-
musnak. Azok számára, akiknek gyermekére lecsapott
a végzet, a stagnálás és a termékenység kioltódása eg -
zisztenciális állapottá válik. A fejlôdésbe vetett bizo-
nyosságok meginognak, a megújulás perspektívája pe -

Georges Banu

„A gyermek halálától” – 
„a gyermek megöléséig”

(mellesleg az idén Oscart elnyerô A mások életé bôl
ismerhetjük) két órán keresztül ül a heverôn (nem
igaz, egyszer jár egyet, és a tévéhez támaszkodó Nôhöz
is feláll kétszer, a képernyôt bámulva gépiesen döfködi
a szôke kurvát), de ott eljátszhatja egy ügynöknek neve-
zett ember életét, vértolulásig üvölthet, alhat, böföghet,
kúrhat, távkapcsolójával dirigálva uralhatja a világot,
egyszer felesége haját érintve mintha meg is simogat-
ná az asszonyt, akitôl a gondosan hajtogatott zakót kap -
ja majd, hogy füttyös repülése után beöltözzön a teme-
téshez. Thieme alakításának kulcsa az, hogy nem ért
semmit: mint bármelyikünk az úgynevezett fejlett vi lá g -
ból, azt éli meg, hogy minden az övé, és ez a minden
csúszik ki kezébôl. Ez itt már nem az „amerikai álom”,
ez a világot uraló ember tévképzetének csôdje: bámul
bambán, nem érti, mi történik vele. Volt, nincs. Linda
(Carola Regnier) sem ért semmit, de ezt nem is vágyja,
beéri azzal, hogy vigyázza Willy zakóját, és a képernyô
irányában elnéz a végtelenbe. Szeretetet csihol a sem-
mibôl. Megbocsátón és tehetetlenül asszisztál fiai

kudarcához. A növények közül lépnek elô alsónadrág-
ban, Happy (Andre Szymanski) mélán motoz a gatyá-
jában, és szinte rappelve darálja az üres szöveget, sza-
vak százaiból épít páncélt lenullázott élete köré. Biff
(Bruno Cathomas) megszólalni is alig tud, betegesen
gátlásos, hisztérikus kövér fiú, apja elleni lázadásakor
is csak beszédtöredékek-törmelékek potyognak szájá-
ból, mint kisgyerek zokog-üvölt-vinnyog, míg teljesen
el nem veszíti önuralmát, taknya-nyála elborítja arcát,
teljes testében rázkódik a rohamtól, az apai trónt rug-
dossa, kibucskázik a zöldbe, borulnak a cserepek, szû -
kölve hever a földön. Csend van. Linda feláll, vissza-
húzkodja a pamlagot, férje mozdulatlan trónol tovább,
nem vesz tudomást semmirôl, a gyenge asszony meg-
próbálja felállítani a cserepeket, egyedül küszködik
még az élettel, minden a helyére kerül. Éjszaka van.
Linda lefekvéshez készül, ruháját gondosan összehaj-
togatja, ül a helyén, elnéz a semmibe. Willy durung
kar jával felé nyúl, megérinti az asszony haját. Fü tyül -
ni kezd.
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