
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.
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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,



lelkében fiaihoz beszél. Biffet biztatja a
tanulásra, a lányokra, aztán mintha
Happyt figyelné, aki a kocsit mossa. Meg-
hatódva öleli át a gyermekként érkező fiú-
kat. A szép, megkapó családias múlt. Ott
van benne az ifjú Linda és a gyerekek
barátja, komoly iskolatársa, Bemard is.
Willy életének fölsugárzó ideje, amire
mindig emlékezni kell. Amire emlékezni
érdemes.

De vajon csakugyan érdemes? Willy
arról beszél, a jövő héten - mindig csak a
jövő héten - már lerohanja minden üz-
letfelét, hozza a nagy, a csupa nagybetűs
üzletet. Aztán mintha megváltozna min-
den, eddig diadalmas arca elsötétedik:
„Csak az a baj, Linda, hogy az emberek
mintha nem vennének komolyan." A szí-
nész szinte kilöki magából a szavakat.
Loman most végre őszinte, kimondta,
amit magának sem mert eddig bevallani:
úgy érzi, mintha kinevetnék, mintha
levegőnek néznék, mintha nem akarnák
észrevenni. Tudja ő azt is, hogy mi a baj,
miért nem lehet őt komolyan venni. Már
sorolja is: nem tudom befogni a számat,
ömlik belőlem a szó, pedig kevés szóból
többet értenek. Hirtelen vágja rá a szava-
kat: „De mitől vagyok én olyan fenemód
vidám?" S ebben az odavetett, nem is
annyira Lindának, sokkal inkább önma-
gának szóló kérdésben már ott van, Tordy
Géza úgy mondja ki, hogy ott érezhessük
egy egész élet nevetséges, kisszerű
tragédiáját. Az önmagának is alig-alig
bevallott kétkedést, a nem e világra
termettség esendőségét.

Reggel van. Willy ingujjban ül a kony-
haasztalnál. Vidám, nyugodt. Az éjszakai
nagy veszekedés, majd a fényes jövő adta
reményteli kibékülés után mintha a
sötétséggel együtt eltűntek volna az
árnyak, mintha kitisztult volna minden. A
színész arcán nyugalom ülés az elha-
tározás megkönnyebbülése. Önbizalom-
mal indul útra, még nyugodtan, határo-
zottan lép Howard, a fiatal főnök elé.
Beszélni kezdene, biztosan, mint aki hisz
az önmagában nyilván előre gyártott
mondatokban. De Howard nem figyel rá,
önfeledten játszik a technika új csodá-
jával, a hangrögzítő szerkentyűvel. S
Willy, amint őt figyeli, amint szórako-
zottan a magnetofont csodálja, miközben
magában talán az eltervezett mondatokat
ismételgeti, mintha egyre bizonytalanabb
lenne. Mintha jól fésült gondolatai egyre
jobban összekuszálódnának. Mindez
persze csak belülről, csak a színész
gesztusaiból, arcára kiülő zavarából
sejthető. Aztán mégis beszélni

Tordy Géza (Willy Loman) és Kaszás Attila (Happy)

Tordy Géza (Willy Loman) és Hegedűs D. Géza (Biff)



Az ügynök: Tordy Géza
(Iklády László felvételei)

kezd, magyarázkodni, de már oda a
nyugalom, a higgadt önbizalom. Egyre
zavartabb, ahogy kér, már-már könyö-
rög. Amint lehajol, hogy a földről
fölemelje Howard öngyújtóját, mintha
maga is megérezné, elveszett minden.
Nem olyan rég még ő oktatta fiát, hogy a
jó föllépés fél siker, most pedig lehajol
egy öngyújtóért, ő, az idős ember a fiatal-
nak. A zavart izgalom váltja föl, s amint
érzi, hogy Howardot már nem képes
meggyőzni, kicsúszik a lába alól a talaj,
kiabálni kezd, öklével veri az asztalt.
Amint pedig rádöbben, hogy Howard nem
kegyelmez, és az üzlet nem bír el, nem akar
elbírni efféle álmodozókat, tehetségtele-
neket, Tordy kimerülten mered maga elé,
bámul a messzeségbe.

Utóbb a találkozás a fiúkkal, akik tőle
várják a megnyugtató szót, s akiktől ő
várja a megnyugvást. Biff arról faggatja
apját, mi történt Howardnál, ő pedig
abban reménykedik, Biff járt sikerrel Óli-
vernél. Pedig Willy nem hall semmit, Biff
hiába beszél, ő már újra a múltban jár,
álmaiban él csupán.

Még egyszer szembe kell néznie a
valósággal. Biff kényszeríti, hogy meg-
hallgassa az igazságot. Legszívesebben
menekülne, de mint akit sarokba szorí-
tottak, végig kell hallgatnia fia vádló,
önmarcangoló szavait. S meg kell látnia
fiában egész hamis élete csődjét, tragé-
diáját. Ahogy magához öleli, simogatja
fiát, ahogy megérzi a szeretet feltörő
örömét, az legyőzi benne - ha még volt,
ha még lehetett ilyen - a kétkedést, az
utolsó tragikomikus nagy lehetőségben.

Willy végre megnyugszik, szeretetet s
nyomában tiszteletet remél, hisz fiaitól.
Willy elindul, arcán mosoly, egy pilla-
natra még riadtan visszafordul, ahogy
Linda szólongatja, de ez a tekintet már
azé az emberé, aki biztos igazában, aki
tudja, mit kell tennie. Willy Loman ar-
cára a színész megkönnyebbült, megtisz-
tító mosolyt fest. Semmi fájdalom, sem-
mi félelem. Loman nem szánja magát.
Büszke majdani tettére mint élete koro-
nájára. S ez az elszánt derű, amely el-
utasítja a könnyet, a sajnálatot, teszi tel-
jessé Willy Loman alakját, emeli az iga-
zán nagy alakítások rangjára Tordy Géza
színészi teljesítményét. A színész ezzel a
megkönnyebbült, megtisztító, a mosoly
már-már búcsúpillantásával hitelesíti Lo-
man egész életét.

Biff és Happy:
Hegedűs D. Géza és Kaszás Attila

A helyét nem lelő, félresiklott életű Biffet
Hegedűs D. Géza formázza. És két évvel
ifjabb öccsét, a kiegyensúlyozott-nak,
nyugodtabbnak, boldogabbnak lát-szó
Happyt Kaszás Attila jeleníti meg a
Vígszínház előadásában.

Amikor először látjuk őket a hálószo-
bában, apjuk hazaérkezésének zajára éb-
redtek föl. Happy többet sejt, talán tud is
apjáról, mint bátyja, aki eddig távol élt.
Biff nyugtalan, nehezen éli bele magát a
megváltozott családi jelenbe, s ahogy
magyarázza az eltelt időt, növekvő izga-
lommal, egyre inkább érezzük-sejtjük,

valami homály, titok lappang szavai mö-
gött. Aztán ahogy hirtelen elhatározással
szinte átszellemülten a nagy vállalkozás
lehetőségéről, a farmról beszél, mintha
apja álmodozna. Majd az ötlet: fölkeresni
Olivert, pénzt kérni tőle. Micsoda
elszántság, miféle kétes értékű álmok
ezek is!

Majd Happy az, aki rászánja magát,
hogy megnézze az éjszaka a konyhában
matató-emlékező Willyt. Ő lenne a jobb
fiú? De Biff sem bírhatja soká, amint
szemrehányón kérdi anyjától: „Miért
nem írtál erről egy szót se, anya?" A gyer-
meki aggódás-féltés bujkál hangjában,
de ott a türelmetlenség, az értetlenség és
a félelem, amint óvatosan, szinte magát
nyugtatva kérdi: „De ugye nem mindig
viselkedik így?" Nehezen boldogul az
anyjától kapott válasszal: ahogy közele-
dik az ő hazaérkezésének napja, apja
egyre zavartabb, ingerültebb lesz, talán
mert képtelen rászánni magát az őszinte-
ségre, hogy nyíltan beszéljen fiához.

Hegedűs D. Géza Biffje félszegséggel
igyekszik leplezni zavarát, ahogy hirtelen
elönti az anya iránti szeretet érzése.
Aztán megadja magát, ha kell, itt marad
a gyűlölt városban, munkát vállal, meg-
húzza magát a házban. A színész úgy
mutatja meg a megadást és a belső
önmarcangolást, hogy egy pillanatig se
maradjon kételyünk: többről, másról is
szó van itt, mint egy léha, hálátlan fiú
megtéréséről. S mellette Happyként
Kaszás Attila mindvégig figyel, ha kell,
kiigazítja, megkísérli finomabb, jobb
irányba vinni bátyja szavait, magatartását.

De amint Willy visszaérkezik a házba,
még nagyobb szükség van Happy nyu-
galmára, fegyelmezettségére. Willy tá-
madással indít, szavaira Biff ingerülten
felel. Már csak Happy az, aki csitíthatja
őket, aki békítően avatkozhat a vitába. Ő
tudja, hogy ismét csak az álmok, a világ-
raszóló tervek segíthetnek.

Hegedűs D. Géza és Kaszás Attila
játékának lényege a fizikai-fiziognómiai
hasonlósággal élő ábrázolás. A két szí-
nész úgy játssza el a testvérpárt, hogy
bennük a külső és belső hasonlóságot,
már-már azonosulást képesek érzékel-
tetni. Mozgásuk, gondolkodásuk nem-
csak külsődleges testvéri egyformaságot,
egymásrahangoltságot mutat. Belső reak-
cióik, kapcsolataik mintha egy ember



négyszemközt

két arcát, az egy emberben létező kettős-
séget mutatnák. Aprólékos pontossággal
kidolgozott játékuk, egymásra felelő ma-
gatartásformáik rendszerré alakulnak a
szerepformálásban. Ahogy Hegedűs D.
Géza Biffje szakítani akar mindennel, ami
álom, ami eltávolítja a valóság igazságától,
úgy ébred rá Kaszás Attila Happyje is, hogy
mégsem lehet csak a könnyebb oldaláról
venni az életet, az álmok és a dicsérő sza-
vak aligha jelenthetnek egész életre szó-
ló örökséget. Hegedűs D. Géza igen pre-
cízen kimunkált alakítása pontosan érzé-
kelteti: Biffnek ki kell szakadnia a szülői
ház, az apa álomvilágából ahhoz, hogy
önmagán is változtatni tudjon, hogy az
életre figyeljen. Kaszás Attila színészi
teljesítményének igen lényeges motívu-
ma, hogy egész lényében követi bátyját,
szinte másolja mozdulatait, karakterét,
miközben pedig tudja, ő már más úton jár,
másfelé nyílik meg előtte a világ.

Biffnek titka van, örök életre szóló tit-
ka apjáról és félresiklott életéről. Hegedűs
D. Géza annyi döbbenettel és szen-
vedéllyel mutatja meg az apjában csaló-
dott gyermeket, a lassan férfivá érő fiút,
akinek meg kellett látnia apjában is a
férfit, ráadásul az imádott anyához hűtlen
férfit, hogy abban benne van egy fiatal
élet minden csalódása. És hiába az érte-
lem, a magyarázkodás, Biff csak a meg-
csalatást, az érzelmek szertefoszlását lát-
ja. Zokogása sem a gyermeki megtisz-
tulást, inkább a jövő fájdalmát hordozza.

Biff még egyszer visszatér, hogy bú-
csúzzék. A színész arcán megnyugvás:
Biff döntött, már tudja, örökre el kell
mennie ahhoz, hogy új, más ember
lehessen. Ám amikor megérzi, hogy apja
még most sem mer szembenézni a való-
sággal, egyszerre erőt vesz rajta az elha-
tározás, kimondja az igazságot. A színész
arca megfeszül, hangját fölemeli, s már
izgalom nélkül sorolja bűneit, gyarlósá-
gait, a tényt, amelyet apja aligha hallgat
szívesen: „tucatember a fiad". Egyre
dühödtebb, hogy megértesse: egyformák
ők, csakhogy Biff szeretne leszámolni az
álmokkal, a lehetetlenségekkel. Aztán
ahogy végre kiszakadt belőle minden, ami
eddig fojtogatta, a dühkitörés egy-szerre
véget ér. Hegedűs D. Géza Biffje
megtörten borul apjára. A szeretet e
megtisztító sírása Biff búcsúja, végső
szakítása egykor volt magával, s egy
fontos színészi alakítás tetőpontja.

BOGÁCSI ERZSÉBET

Ki így, ki úgy

Vélemények a kritikáról

Legalább másodfokú egyenletet kellene
megoldani, s még mindig az egyszeregy-
gyel küszködünk.

Időről időre elmérgesedik a színház és a
kritika viszonya. Már e szembeállítás is
különös, mivel a kritika csakis a színház-
hoz tartozhat. Vagy mégsem'? Hiszen
még hivatalos fórumon is kétségbe von-
ták, hogy az ítészeknek helyük van e
szakmában. A színészek, rendezők és
más színháziak sűrűn panaszkodnak a
színibírálókra. Jómagam mindig is meg-
értettem, hogy nem rajonganak a kritiku-
sokért, hiszen lélektanilag tökéletesen
indokolt, ha valaki neheztel arra, aki ese-
tenként ledorongolhatja. Ám a kritikusról
is születnek „kritikák" - méghozzá
veszélyesebbek, mert élőszóban, így
pontatlanul, ferdítve, felfújva terjednek.
Es sokszor nem is az írásokról - vagyis a
lényegről - szólnak, hanem mellékes
körülményekről.

Szegedi Erika

Ez évadban be-benéztem a Veszedelmes
viszonyok, a Choderlos de Laclos-regény
Christopher Hampton írta változatának
pesti színházi próbáira, amelyekre Szi-
kora János, a rendező is meghívott. Pá-
lyám kezdetétől, sőt annak előttről járok
próbákra, gyakran a Vígszínházba is.
Többnyire arra kértek a rendezők - mint
ezúttal Szikora János is -, hogy valahol a
hátsó sorokban, észrevétlenül foglaljak
helyet. Minden feltűnés nélkül érkeztem
most is, s épp így távoztam. Senki társa-
ságát nem kerestem, de természetesen így
is belebotlottam időnként valakibe.
Később hírét vettem, hogy Szegedi Erika
azt mondta: ha ismét meglát, abbahagyja
a munkát.. .

Megvártam a premiert, kis idő múltán
megkerestem. Megkérdeztem tőle:
 Milyennek véli az „ideális" kritikust?
 A kritikus ne a művészbejárón, ha-

nem a főkapun lépjen be, s ott is hagyja el
a színházat az előadás után. Lehetőleg ne
üljön az első sorba. Es nemtetszését ne
hozza feltűnően mások tudomására:
legalább annyira tapsoljon, amennyire
felöltözik az alkalom tiszteletére. Mert
illendőségből azért gondosabban öltöz-

zön fel. Nincs helye a színészbüfében, az
öltözőben vagy netán a banketten. De ha
mégis úgy adja a helyzet, hogy szót vált a
színésszel, nem kell a véleményét takar-
gatnia. Akár dicsérő, akár elmarasztaló,
az őszinte szót bárkitől elfogadom.
 Gondolom, ugyanilyen tartózkodó ma-

gatartás a helyénvaló akkor is, ha a kritikus
próbát látogat.
 A próba különleges helyzet. A szí-

nész ott a legkiszolgáltatottabb, a leg-
sérülékenyebb. A rendezőtől a díszlet-
munkásig, mindenkinek a reagálását lesi.
Es nyugtalanítja az, ha egy idegen, a kri-
tikus - mint egy kém - kifürkészi.
 Tegyünk - látszólag - egy kitérőt!

Pályája alatt tapasztalt-e különbözőségeket
a rendezői próbamódszerek között?
 Hogyne. Én pédául nagyon szeretek

Horvai Istvánnal dolgozni, mert hagyja a
maga útján menni a színészt, csupán bele-
belesegít, rögzíti a megtalált meg-
oldásokat, amiben a legfontosabbat: bi-
zalmat érzek. Merőben másképp dolgoz-
tam Szikora Jánossal, aki megismerke-
désünkkor felkeltette a lelkesedésem is.
Izgalmas, intellektuális élmény volt a
munka ővele. A szándékát elfogadtam, s
ha meg is próbáltam a magam kezdemé-
nyezésére ezt-azt, a végén mégiscsak az
történt, amit ő kívánt. Egyszer meg is
kérdeztem tőle: és hol a színészi sza-
badság? Mire ő félig tréfásan elütötte a
kérdést: az nincs.
 Előnyös-e tehát, ha a kritikus aszerint

értékeli az alakításokat, hogy tudatában
van, mennyi szabadsága lehetett a szí-
nésznek az adott rendező mellett?
 Persze, feltétlenül hasznos.
 A felkészülés tekintetében lát-e külön-

bözőségeket a színészek között is?
 Természetesen. Én nehezen szülő,

gyötrődő alkatú vagyok. Nem úgyneve-
zett ösztönös színész - ez különben is
hamis kategória -, mert sokat gondolko-
dom. Lassan-lassan kóstolgatom a sze-
repet, míg ki nem alakul a végleges
figura. Lehet, hogy az első elképzelések
rosszak, amelyeket végül is el is kell vet-
nem. Sok minden segítheti a kibontako-
zást, olykor a jelmez, a beálló díszlet is.
De leginkább az számít, hogy jó viszony-
ban vagyok-e a rendezővel, akkor tudok
könnyebben kitárulkozni. A küszködés
persze nem szép, nem mutatós, nincs kész
produkció.
 Nem gondolja, hogy az alakítás pontos

megítélésében segíthet az, ha a kritikus
ismeri e tulajdonságokat, ha tudja például,
ki készül el a premierre, és ki nem. Nem
egyszer tettem magam is eleget olyan


