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Csokonai Színház előadása

Az akkori tizen-huszonévesek és az idő

sebbek még mindnyájan emlékeznek Az
ügynök halálának Nemzeti Színházbeli elő

adására; később a TV képernyőjén is lát
hatták az élettől nemcsak a színdarabban
búcsúzó Timár József főszereplésével. Ez
az alakítás mindenkiben, aki akkor látta,
olyan maradandó emléket hagyott, hogy
nehezen tud elképzelni e szerepben mást.
A kételkedés érzését-talán az a tény is fo

'kozhatta, hogy ami annak idején annyira új
és szokatlan volt - az idősikok váltogatása,
melyet .formabontasv-nak is neveztek -,
ma már elveszítette szellemi izgalmát,
megszokott, az utánzók gyakorlata révén
kissé lejáratott lett. Ma már nem érezzük
formabontásnak Az ügynök halálában az
idősíkok váltogatását, hiszen a bemutató
óta eltelt évek bebizonyították, hogy ez a
technikai fogás nem üres modernkedés: az
elfáradt, .zaklatott idegrendszerű, lelki
ismeretével és élete csődjével viaskodó
Willy Loman víziói a legtermészetesebben
illeszkednek a természetes idő meg-meg
szakított egymásutánjába. Ma értjük csak
meg igazán, amit maga Miller írt le tanul
mányában. " ... ebben a darabban nincs
visszapillantás, csakis a múlt és jelen dina
mikus egysége. Mégpedig azért, mert Willy
Loman kétségbeesett vergődése, hogy éle
tét igazolja, eltépte a köteléket a mai és a
hajdani között ..." Felismerésére lehet
büszke, de keserű büszkeség ez. Mert mil
lió számra élnek a világon Lomanek, akik
életük sikertelenségének érzését önáltatás
révén szerezhetik meg. S ha egyáltalán
rádöbbennek az igazságra, még korántsem
biztos, hogy arra is ráébrednek, hogy éle
tük fiaskóját a hamis értékszemléletnek
köszönhetik.

Az igazság Miller darabjában Biff, az
imádott és gyűlölt fiú személyében jelenik
meg.

Biffbe kisfiú korától kezdve azt sulykolta
bele apja, hogy másoknál különb és fan
tasztikus karrier várományosa. S most apja
szemébe vágja: "Sose vittem semmire.
Mert annyi hazugságot pumpáltál be
lém ... " ... ,,Apa! Tucatember a fiad, de
az apja se több nála." "... Nem születtem
arra, hogy embereket irányítsak. De te
sem. Te sem vitted többre! Kuli vagy, tör
pekukac, s a szeméten végzed, mint a töb
bi." Kegyetlen szavak, de nem a gyűlölet

szavai. Biff,haragja csúcsán még hozzá
teszi: "Apa! Én egy senki vagyok. Egy nagy
senki, apa. Hát nem tudod megérteni? Ezt
nem a gyűlölet mondatja velem. Csak ép
pen az vagyok, aki vagyok. Ennyi az egész."
S ahogy ezt kimondja, Biff zokogva borul
Willy vállára. A szeretet Willyt egy pilla
natra ismét egykori magává: emberré teszi,
érző, szerető, fiát megértő és kisszerűsé

gében is elfogadó emberré. "Hát ez csodá-o
latos, csodálatos... Biff... szeret en
gem ... " "... Sírt! Nekem sírta el a bána
tát." De egy élet hazugságát nem moshatja
el az igazság egyetlen felvillanása. A hamis
tudat ismét működésbe lép. Következő

szavai már ezek: "Ez a fiú! Ez a fiú még
sokra viszi egyszer!" Az öntévesztésre irá
nyuló lelki mechanizmus tökéletesen rea
gál. Megjelenik Willy előtt halott bátyjá
nak, a sikeres Bennek szellem-teste 
Willy hamis tudatának személlyé formáló
dott kivetülése - és megerősíti, hogy Biff
még sikeres lehet. "Még sokra viheti.
Húszezer dollárral a zsebében." A húsz
ezer dollár Willy életbiztosításénak össze
ge. Willy nem tud más megoldást, mint ön
gyilkosságával szerezni pénzt, hogy Biff 
Willy normái szerint - megcsinálhassa
karrierjét.

'Miller tanítása világos. Még a szeretet is
hamis, ha nem az igazság vezérli.

Mindez azonban "nem jönne át a rival
dán", ha az előadás (Bohák György rende-
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zése) nem lenne olyan kitűnő, amilyen.
Legtöbb szereplő méltó partnere a Willyt
alakító Mensáros Lászlónak (különősen-a

Lindát játszó Agárdy Ilona és Biff szerepé
ben Sziki Károly). Mensáros művészi pá
lyája csúcsán áll ezzel a szerepformálással.
Róla gyakran megállapítják, hogy eszközte
lenül játszik. Igaz ez most is, vagy leg
alább is igaznak látszik. Mert az a legtöbb,
amikor a színész el tudja hitetni, hogy
"eszköztelen". Valójában milyen eszközte
lenség az, ahol minden apró mozdulat, a
kéz alig rebbenő tétova gesztusa, az ujjak
bizonytalan, ideges játéka, egy felállás, egy
leülés is csakis így képzelhető el? Félelme
tes koncentráltság, egy egész élet minden
megfigyelése, önreflexiója. A lélek drá
máját jeleníti meg míndén apró mozdulatá
val, rezdülésével. Ez a mikrorealizmus
nem töri meg a játék egészének ívét, nem
öncélú, hanem fölerősíti a mondanívalót,
A darabét és Mensáros Lászlóét. Mert ő

pontosan tudja, mit akar elmondani szere
pével. Tudatos művész. Tudatosan építi fel
Willy Loman figuráját, intellektusával át
világítva annak emberi minőségét. Talán
ebben különbözik leginkább Timár egykori
zseniális alakításától - az övé ösztönösebb
volt. De szűkség is volt erre az intellektuá
lis szerepelemzésre, mert csak így sikerül
hétett olyan Willyt formálnia meg, aki

. nemcsak egy társadalmi beidegződéserköl
csi és fizikai: áldozata, nem csupán a "kapi
talista álom" kárvallottja, hanem az em
bert is felmutatja, akinek nem kellene ok
vetlenül elbuknia, ha volna helyes érték
szemlélete; ha észrevenné másik, rosszab
bik énjét, aki - bár nem tudatosan - egész
életében megrontja családjának életét; aki,
ha szembe merne nézni az igazsággal, ha
vállalná azt ~ sosern.került volna tévútra.
A legszörnyűbb tévútra, ami csak lehetsé
ges: szeretetnek vélve az önzést, megmér
gezve vele fia életét, akit mégiscsak legin
kább szeretett volna szeretni.

Mensáros mindezt eljátssza. Eszköztele
nül. Minden eszköz birtokában.

Bognár Lambert
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A. Jarry: Übü "kiraly
A Katona József Színház
előadása

Bajomi Lázár Endre pamflet-tanulmá
nyát leszámítva nincs mú, mely magya
rázatot próbálna találni, új és új "filológiai
adatok" fölvillantásával, a francia század
vég eme hírhedt írójának különös életútjá
ra, megbotránkoztató, de nemegyszer je
-lentős személyiségek elismerését is kiváltó
művészetére. Igaz, hogy a Breton-féle pol
gárpukkasztó kijelentések - "Übüért, azért
a csodálatos teremtésért odaadnám az
egész Shakespeare-t és az egész
Rabelaist-t" -, legalábbis ami az értékítéle
tet tekinti, nem sokat -érnek, de hangulati
varázsukkal valamelyest érzékeltethetik,
hogy a Jarryra esküdő avantgarde-nak mit
jelentett Ő, kinek szellemi tivornyáját Apol
linaire a reneszánsz "utolsó fennkölt kicsa
pongásának" nevezte.

Jarry művészetére - pontosabban: legis
mertebb drámájára, az Übü király-ra - ná

.lunk jobbára a színházak voksoltak. A ta
tabányai amatőrök bemutatóját (Éless Béla
rendezése) Paál István mindmáig legérvé
nyesebb látomása követte, s nemrégen,
Csizmadia Tibor m. v. színpadra állításá
ban, Újvidéken is játszották a darabot.
Még ha nem is olyan hosszú ez a sor, kife
jez valamit az író és művészete iránti hazai
érdeklődésből. Kétségkívül, a ma már
klasszikusnak nevezhető botrányhős olyan
helyzeteket teremtett drámájában, amely
mögé - anélkül, hogy meghamisítódnék a
szöveg - odaképzelhető a látványszínház
megannyi formája: a cirkuszi porondtól
kezdve a sokkhatásokkal élő arénáig.

A Katona József Színház színpadán ezút
tal Zsámbéki Gábor vizsgázott Jarry érté
séből,. számtalan sziporkázó ötletre, gegre
épülő porondjátékkal valósítva meg a mo
csok esztétikumát. Mert e hatalmas, a Föld
gyomrában (?) lévő kazánházban, az össze
vissza kanyargó csőkígyók labirintusaiban
maga a Rossz böfög. Ebben a valószínűt

len, kanyaraival némiképp Jarry csavaros
agytekervényeire (?) is emlékeztető szín
padképen (Khell Csörsz munkája) nincs
egyetlen reális tárgy, pedig minden valósá-


