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falanszter

théni színben sokasodnak, hiszen az előbbiben
abszolgahajcsárként jelenik meg (s ez még úgy-
hogy elfogadható is lenne), míg az utóbbiban a
azatérő Miltiadész egyik katonája, aki a hadve-
ért a vesztőhelyre kíséri. Az Úr kivégzi teremt-
ényét? Lucifer menti meg Ádámot ettől? Ez
izony még akkor is sántít, ha szerepjátszásról
an szó.
Boér Ferenc rutinosan oldja meg Lucifer sze-

epét. A figura tekintélyt nem ismerő, indulatos
ázadó. Sokkal inkább démonikus, mint racionális.
ávolságtartó józanság helyett maró cinizmus

ellemzi. Ő vezeti végig Ádámot a darab stációin,
e beavatásféle egyik eszköze a tűz, amelyet a

armadik szín zárósorainál lobbant fel, amikor
áklyát gyújt. Ez a jelkép az egész előadást áthatja.
z első és az utolsó színben az angyalok kara
rkezik gyertyákkal, a negyedik színtől pedig Ádám
ejlődését kíséri végig a tűz. Ez lehet égő
andeláber, oltári fáklya, máglya, lángoló bari-
ád... A falanszter-jelenetben a lombik
elrobbanásakor alszik ki a fáklya, s az Űr- s az
szkimó-jelenetben, a sötét és a hideg világában
ár nem jelenik/jelenhet meg. A tűz által Lucifer
rométheuszi szerepkört is kaphatna (a két figura
özötti hasonlóság felfedezéséhez nem kell
ülönösebb asszociációs készség), ha a lángot
em Ádám vinné magával a Paradicsomon kívüli
ertből, illetve ha Lucifer következetesen hasz-
álná (hol az előző színből viszi tovább, hol a
ulisszák mögül veszi át a fáklyát). Ez a fajta

lehetőségfelvillantás, ötletfelmutatás, majd -el-
vesztés és -elherdálás az egész előadásra, a többi
effektusra is jellemző.

Ádám (Kardos M. Róbert) az, akinek a fej-
lődését nyomon kellene követnünk. Való igaz,
hogy a Paradicsomban zsinórokon-gumiszala-
gokon lógó dedós (ágyékkötőjében egyenesen a
boldog liberobébikre emlékeztet) és az eszkimó-
szín végén kétségbeesetten felüvöltő férfi között
nagy a különbség, a köztes állomásokon viszont
mindig ugyanazt a más-más eszmékért rajongó,
de változatlan gyerekembert látjuk.

Csutak Réka nem az örök Évát, hanem az örök
nőt játssza, nem a történelmi színeken átívelő
alak azonosságát, hanem a helyhez és időhöz
idomuló másságot hangsúlyozza. A kerettörté-
netben - Ádámhoz hasonlóan - ő is változik, de

Az amerikai szerző 1949-es darabja ma Ma-
gyarországon nem(csak) egy másik világról
beszél, hanem bizonyos értelemben a sajátunkról
is. Most már maga a szó sem hat
anakronizmusnak. Némi empátiával bárki be-
leképzelheti magát az ügynökök sanyarú sorsába,

esetébén ezt a változást nem az álom, hanem
leendő anyaságának felismerése indokolja.

A szereplők zöme több szerepet ját-szik.
Különösen emlékezetes Bogdán Zsolt 1.
Demagógja és bizánci Barátja, Dimény Áron
Rabszolgája és Eszkimója, Nagy Dezső 2.
Demagógja és 1. Gyárosa, Orbán Attila eretneke,
valamint Bács Miklós 1. népbelije és márkija.

Márta István zenéje kórusként, aláfestő
és kísérő muzsikaként vagy az átdíszletezé-

sek alatti összekötő zeneként a produkció
legerősebb effektusa.

Csiszár Imre tizennégy éve Miskolcon már
színre vitte ezt az előadást. Akkor - a kortárs
kritikák tanúsága szerint - kiemelkedő produkció
született. Most - noha a díszlet, a látvány, a zene
ugyanaz, a koncepció lényegében azonos, a
beállítások hasonlóak - valami akadozik. Talán
azért, mert közben eltelt több mint egy évtized. S
ami akkor Miskolcon működött, az ma
Kolozsváron
kevésbé. Hiába: ez a fakszimile kiadások átka.

Madách Imre: Az ember tragédíája (Kolozsvárí Állami
Magyar Színház)

Jelmez: Szakács Györgyi m. v. Zene: Márta István. A

rendező munkatársa: Dehel Gábor. Díszlettervező és

rendező: Csiszár Imre m. v.
Szereplők: Kardos M. Róbert, Csutak Réka, Boér Fe-
renc, Salat Lehel, Bogdán Zsolt, Madarász Loránd,
Dimény Áron, Barabás Árpád 1. h., Albert Júlia, Hatházi
András, Nagy Dezső, Gajzágó Zsuzsa, B. Fülöp Erzsé-
bet, Bandi András Zsolt, Keresztes Attila, Kolozsi Kilián
f. h., Szabó Jenő, Orbán Attila, András Lóránt, Bács
Miklós, Márton Gergő, Szilágyi-Palkó Csaba f. h.,
Dimény Levente f. h., Lázár Gabriella, Molnár Tibor, lile
Ferenc, Szotyori József f. h., Dehel Gábor, M. Kántor
Melinda, Laczó Júlia, Katona Éva, Palocsay Kisó-Kata,
Kali Andrea, Németi Zsuzsa f. h., Posta Ervin f. h.,

Laczkó Róbert f. h., Szilágyi Szabolcs f. h.

ha vet egy pillantást a kirakatok nélkülözhetetlen
tartozékává lett táblára: „Ügynökök kíméljenek!" A
művet azonban igazán aktuálissá az teszi, hogy
nap mint nap (saját dilemmáinkban is) szembe
találjuk magunkat azzal az értékrenddel, amely mint
probléma a Miller-darabban megfogalmazódik.

SÁNDOR L . ISTVÁN

RÉGI ÉS ÚJ SZÍNHÁZ?
ARTHUR MILLER: AZ ÜGYNÖK HALÁLA
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Kényszeres realizmus

A pécsi bemutató alapján azonban a mű nem
tűnik sem különösebben időszerűnek, sem külö-
nösebben időállónak. Az előadásból legfeljebb a
darab irodalmi presztízsének szóló tisztelet érző-
dik ki. Komolyan van véve egy szöveg, amellyel
nincs különösebb mondanivalója a színháznak.

Pedig a moralizáló, epikus részletek elhagyá-
sával kibontható volna a darabból a mai érvényű
emberi dráma. Erőteljesebb dramaturgiai be-
avatkozásokra azonban nem vállalkoztak a pécsi
előadás készítői, talán azért sem, mert Vajda
Miklós mindeddig előadatlan fordításában mu-
tatták be a művet. s egy új szövegváltozatot
mégsem illik határozott kézzel meghúzni, bár-
mennyire indokolnák ezt a drámával szemben
módosult nézői elvárások: a célratörőbb jele-
netfelépítés, a határozottabb cselekményveze-
tés, a visszafogottabb (vagy ironikusabb) (ön)-
reflexió iránti igény. Vajda Miklós fordítása hatá-
rozottabbá tesz jó néhány szép szóképet, a fiúk
szövegébe beiktat egy-két új szlengkifejezést,
amelyek ma már inkább tegnapinak hangzanak. De
van néhány értelemzavaró újítása is. Linda például
itt azt mondja, hogy Willy Lomantól megvonták a
fizetését, pedig valószínűleg nem arról van szó,
hogy ezentúl ingyen kell dolgoznia, hanem csak
arról, hogy már nem kap fixet, csak jutalékot.

Balikó Tamás rendezése ragaszkodik a darab-
hoz kapcsolódó színházi tradíciókhoz. Olyannyi-
ra kézenfekvő megoldásokat választ, hogy szinte
mindegyiket erős kétellyel kellett volna kezelnie.
Az ügynök halála pécsi előadása - amint az
megszokott - különféle helyszíneket szimultán
térré építő színpadon játszódik, ahol a fényváltá-
sok jelzik a helyszín- és idősíkváltásokat. Vayer
Tamás díszlete szerkezetében követi Miller szín-
leírását, de szellemében eltér tőle. A színpadra
Lomanék családi házának egyes helyszínei kerül-
tek (fönt a fiúk szobája, alatta a konyha, jobbra a
szülők hálószobája), az előszínpadon a városi
színtereket látjuk (jobb elöl Howard irodájának
íróasztala, előtte a szállodai ágy, mögötte Charley
előszobájának két széke, bal elöl a vendéglői
asztalok, középen a rivaldánál - a kertet jelezve -
faláda, benne porhanyós föld). A pécsi szín-
padkép azonban egy fontos mozzanatot nem
valósít meg Miller instrukciójából: alig van benne
nyoma a stilizációnak, a sejtelmességnek. Itt kü-
lönféle tárgyakkal gondosan berendezett „valóság-
szeletekből" épül fel azaz elnagyolt rendszer, amely
a játékmódot is valamiféle elnagyolt realizmus felé
kényszeríti, s nem teszi lehetővé a darab álomsze-
rűségének, belsővízió-jellegének kibontását.

Balikó felfogásában Az ügynök halála realista
társadalmi dráma, amelyet azonban sem a ren-
dezői munka, sem a színészi játék nem tesz elég
súlyossá. A választott közelítésmódból is adódik,

Németh János (Ben), Márton András (Willy
Loman) és Sebők Klára (Linda) a pécsi elő-
adásban (Simarafotó)

hogy az áttűnések lényegüket tekintve megoldat-
lanok. Hosszasan hallgatjuk például Biff (Rázga
Miklós) és Happy (Bajomi Nagy György) fent
zajló beszélgetését. Ezalatt Willy Loman (Márton
András) a lenti szinten valóságosnak álcázott,
időkitöltő cselekvéseket végez: a konyhaasztal-
hoz telepszik, ráérősen sajtot rág, korhű üvegből
tejet iszik. Miller ekkor sötétbe burkolná a fősze-
replőt, a pécsi előadásban azonban mindvégig
látjuk őt. Érzékeljük, hogy fáradt, de nem tűnik
úgy, hogy valami baja lenne. Ezért hat váratlan-
nak, amikor a vacsorát befejezve - éppen a fiúk
beszélgetésének végén, mintegy végszóra - el-
kezd félrebeszélni, olyan dolgokat ismételgetni,
amelyek a feltoluló emlékekből következnek; a
realista környezet ugyanis nem teremt ehhez
megfelelő közeget. Meglehetősen elnagyolt és
kissé közhelyes az a megoldás is, hogy Balikó
Tamás rózsaszín fényben játszatja az emlékképe-
ket. Végiggondolatlannak hat továbbá azaz ötlet,
hogy Ben (Németh János) a nézőtér felől érkezik.
A konvenciók szerint ez azt jelzi, hogy a szereplő
bennünket, nézőket képvisel, illetve hogy a szín-
padon zajló történet és a színházi jelen idő között
átjáró nyitható. Minderről azonban Ben figurája
nem győz meg. Ráadásul zavaró az is, ahogy
Willy az öngyilkossága előtti jelenetben sokáig
álldogál tétlenül a nézőtér jobb oldalán, és alibi
cselekvéseket végez: rágyújt, néha-néha beleszív
a cigarettájába, tesz erre-arra néhány lépést.

Az „álomréteg" kidolgozatlanságáért csak a
realizmus kidolgozottsága kárpótolhatna: a gaz-
dagon jellemzett szereplők, a pontosan felépített
szerepívek, a gondosan ábrázolt kapcsolatok. A
pécsi előadás azonban külsőségként használ egy
formát, amelyet mélyebb rétegeiben nem dolgoz
ki. A jellemrajzok éppoly elnagyoltak, mint az
idősíkváltások. A színészek többnyire csupán a
figurák alapkarakterét érzékeltetik, gesztusaik
mindig a konkrét helyzethez kötődnek. (Az első
jelenetben például Willy Loman a nyakkendőjét
igazgatja, a ruhájával bajlódik, hazajöveteléről
mesélve az autóvezetés mozdulatait idézi, ami-
kor fullasztónak találja a hőséget, az ablakra
mutat.) A sokszor keresettnek ható színészi jel-
zések nem elég árnyaltak, színesek, összetettek
ahhoz, hogy egy többértelmű emberi világ rajza
bontakozzék ki belőlük. Igy nem születhetnek
szuverén figurák, és viszonyrendszerük sem elég
gazdagon motivált ahhoz, hogy egy öntörvényű
valóság sajátosságait érzékeltethetnék. Ehelyett
inkább a darabértelmezés önkénye hozza moz-
gásba a figurákat, határozza meg a viszonyokat.
A kényszeres realizmusban a mondanivaló
kény-szere még vitatható igazságaiktól is
megfosztja az alakokat.

A pécsi előadásban határozottan értelmezett
és épp ezért erősen vitatható szereplőket látunk.
Márton András Willy Lomanjével nem lehet
együtt érezni, őt nem lehet sajnálni. Energikus-
sága erőszakosság, kitartása csökönyösség. Az
érvényesülés kényszere keménnyé, agresszívvé
tette. A sikerről szőtt álma a fiaival szemben
támasztott követelődzéssé fajult, állandó haj-
szoltsága feleségével szembeni kíméletlenség-
hez, érzéketlenséghez vezetett. Nem meglepő,
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hogy többször is durván ráordít Lindára, az sem
váratlan, hogy Howardnál, a cég tulajdonosánál
veri az asztalt. Összeomlása késleltetve, csak az
utolsó jelenetben következik be. Rendíthetetlen
illúzióival ez a Willy Loman úgy telepedett rá
családjára, hogy mellette valóban nem lehetett
teljes életet élni. Nem véletlen, hogy egyik fiából
sem vált felnőtt. Rázga Miklós Biffje tétova, da-
rabos kamasz, csupa nyerseségnek tűnő határo-
zatlanság, nyegleségnek ható önbizalomhiány.
Bajomi Nagy György Happyje felszínes örömök-
be, könnyelmű látszatokba belefeledkező felelőt-
len gyerek. Sebők Klára Lindája mintha átvállalná
azt, ami Willyben láthatatlan marad: a fájdalmat,
reménytelenséget fegyelemmel viseli, enervált-
ságát együttérzéssel ellensúlyozza.

A mellékszereplők felfogása is erősen vitatha-
tó. Mi értelme a lomani sors ellenpontját képvi-
selő Charleyt komikus felfogásban, nevetséges
figuraként játszani, ahogy azt Stenczer Béla te-
szi? Van-e értelme Ben bácsi megjelenésének, ha
ez az álomalak olyan jellegtelen szereplő, mint
amilyenné Németh János megjelenítésében vá-
lik? Mit várhat Willy Howardtól, ha a Lázár Balázs
játszotta figura minden egyes gesztusából eleve
süt az elutasító ellenszenv?

Ironizálás, teatralizálás, mitizálás

A manapság kibontakozó új színházi korszakban a
művek aktualitásáról egyre inkább áthelyeződik a
hangsúly a színpadra állítás formai kérdéseire. Az
újabb rendezők többnyire a színrevitel teátrális
jellegének hangsúlyozásával fogalmazzák meg
mondanivalójukat. Mintha nem az izgatná őket,
hogy mit játszik a színház, hanem az, hogy ezt
hogyan teszi. Igy az előadások jelentése is
elsősorban az alkalmazott színházi játékok, szín-
padi ötletek jellegéből bontható ki.

Zsótér Sándor rendezései sem a színház na-
turalista-realista felfogásából indulnak ki. Több-
nyire meglepő hatásokkal operál, amelyeket az
előadáshoz kreált színpadi tér sajátos törvényei
határoznak meg. Színpadi interpretációi többnyi-
re mitizálják, profán, bizarr „misztériumjátékok-
ká" alakítják a megjelenített történetet. Zsótér
mindig ironikusan közelít az alapanyaghoz: mind
színjátékformájához, mind szerkezetéhez, mind
világképéhez. Mintha a kanonizált drámai műal-
kotás csak egyik lehetséges változata lenne egy
folyton lebomló, ezért minden egyes színre állí-
tással újraépíthető konstrukciónak, amelyben
semmiféle elem és semmifajta kapcsolódási mód
nem tekinthető magától értetődőnek. Ez az
ironikus közelítésmód - úgy tűnik - nemzedéki
jellegzetesség, a legtöbb új rendező munkájában
felismerhető. Személyes világértelmezésüket
nem(csak) az adott dráma színpadi interpretáci-

ójával fejezik ki, hanem az alapanyag újrakonst-
ruálásával, átértelmezésével is, miközben az al-
kalmazott színházi formákat állandó iróniával (és
szüntelen önreflexióval) kezelik.

Amint várható volt, a Zsótér Sándor rendezte
szegedi Az ügynök halála ironikusan viszonyul a
Miller-darabhoz. Annak ellenére állítható ez, hogy
a rendező eddigi pályájának egyik leginkább szö-
vegtisztelő, illetve szövegcentrikus előadásával
rukkolt elő. A rendezés megtartja ugyan az ere-
deti drámaszerkezetet, de az általa közvetített
tartalmakat, az együttérző moralizálást, a kisem-
beri pátoszt és a megértő szentimentalizmust
idézőjelbe teszi. Ehhez a szövegmondással azo-
nos értékű színpadi hatáselemeket használ fel.

A dramaturgiai beavatkozások egyaránt te-
kinthetők mértéktartónak és radikálisnak. Nin-
csenek ugyan szerkezeti változtatások, jelenetát-
csoportosítások, nem hangoznak el vendégszö

vegek, a húzások azonban majd' egyharmadával
csökkentik a mű terjedelmét. A szövegváltozat
megőriz minden fontos motívumot, de kiiktatja
azt a körülményességet, ahogy Miller felépíti
őket; kevesebb az ismétlés, a variáció, célratö-
rőbben haladnak az események. A jelenetek fel-
gyorsulnak, eltűnnek belőlük az epikus és az
(ön)értelmező részletek, a dialógusok nem sod-
ródnak kerülő utakra.

A tér, amelyben a szegedi előadás zajlik, hang-
súlyozottan színházi jellegű. Zsótér azonban
most nem egy sajátos színpadi konstrukciót mű-
ködtet - mint ahogy ezt megszoktuk tőle -, ha-
nem magának a színházi-színpadtechnikai gépe-

Tímár Éva (Linda), Király Levente (Willy
Loman) és Zarnóczay Gizella (Ben) a szegedi
előadásban



KRITIKAI TÜKÖR

zetnek a működését használja fel a helyszínek
kialakításához. A kezdő kép a szinte teljesen üres
nagyszínpadot mutatja, amelyen csak elszórva
látható néhány tárgy: fridzsider, félbevágott, ülő-
alkalmatosságnak használt kerekes kocsi. Jobb
elöl áll egy ágy, ahol Linda (Tímár Éva) várja
hazatérő férjét. Willy Loman (Király Levente)
alulról érkezik: a színpad mélyén lassan mozgó,
kivilágított, alumíniumszínű teherliftből lép ki.
Fölötte többszintes világítóhidak magasodnak.
Hátulról szól a rivaldánál álló feleségéhez, köztük
hatalmas, belakhatatlan távolság. De egyéb hely-
színeket is színpadtechnikai eszközök jelölnek ki:
a vendéglői jelenet a színesre festett vasfüggöny
előtt játszódik, az ajtó, amelyet Willynek a hallu-
cináció szerint ki kell nyitnia, a vasfüggöny ajtaja.
A felső portálnyílás mozgatható takarásának te-
tején ereszkedik a színpad fölé a nagy karrier előtt
álló szomszéd fiú, Bernard (Mátyássy Szabolcs),
akihez Willy Loman csak a mélyből, a színpad
szintjére kényszerülve szólhat.

Zsótérnál megszoktuk már, hogy elsősorban a
szöveg utalásaiból, képeiből bontja ki az elő-
adás játékötleteit, színpadi akcióit. Ez az előadás-
szervező logika most elsősorban a térkezelésben
érvényesül. „Az ügynök élete nem épül szilárd
talajra" - mondja a temetés után Charley. Ezt a
kijelentést előlegezi, ahogy Willy lába alatt foko-
zatosan megindul a „színpad": működésbe lép-
nek a süllyesztők, járni kezd a forgószínpad,
emelkednek, süllyednek az előszínpad emelvé-
nyei, mozognak a függönyök és takarások. Amb-
rus Mária színpadképe a családi házat körbeölelő
felhőkarcolókat is jelzi - természetesen nem na-
turális, hanem ironikus, groteszk
utalással.„Szaporodnak, mint a nyulak" - mondja
rosszallóan Willy a bérházak lakóira, erre a
színpad közepén lógó, óriási nyúl formájú,
kétdimenziós felhőkarcoló-makettek - a
ponthúzók segítségével - meghajtják fejüket.
Később a magasba emelkednek, majd újból
megjelennek. A temetés hírére azonban lejjebb
engedik őket, azaz mintegy térd-re ereszkednek.
Az eltékozolt kincsre, a Ben bácsitól kapott, majd
pénzzé tett gyémántos óra-láncra utal az effekt,
amikor a többemeletnyi nézőtér mennyezetéről öt
hosszú, csillogó függővel ellátott lánc ereszkedik
az előszínpad fölé.

Ebben a teatralizált, hangsúlyozottan nem re-
ális térben magától értetődőek a víziószerű jele-
nések. A szegedi előadásban - nagyrészt a tér
sajátosságaiból adódóan - a jelen idejű esemé-
nyek is álomszerűnek hatnak. Zsótér remekül
oldja meg az áttűnéseket, az a benyomásunk,
mintha Willy Loman fejében játszódna le minden.
(Nem véletlenül került a plakátokra és a
műsorfüzetre alcímként Miller első címvariáció-
ja: „Fejének belseje".)

A színpadi megoldások és játékötletek nem-
csak a megjelenített történet irrealitását érzékel-
tetik, hanem egyszersmind mitizálását is szolgál

ják. Zsótér ugyanis - és ez is visszatérő megol-
dás nála - ugyanazzal az erőfeszítéssel, amellyel
szétrobbantja az eredeti művek felszíni, romlan-
dó rétegeit, fel is tárja a mélyükben rejlő mitikus
történeteket. Most is ez történik, amikor Az ügy-
nők halálát az Ózzal keresztezi. Eljárását többféle
szinten, a figurák értelmezésével, a színészveze-
téssel, a térhasználattal, a kapcsolatok kidolgo-
zásával is hitelesíti.

Zsótér színészvezetése ezúttal is kerüli a
kisrealista gesztusokat, a konkrét szituációból
fakadó jelzéseket, apró ötleteket. A rendező most
is emberi alapállapotokból indul ki, kevésbé szí-
nes játékot, de erőteljesebb jelenlétet vár el.

A legerősebb alakítás László Zsolt Biffje:
nyugtalan felnőtt férfit látunk, aki már rég az apja
fölé kerekedett, de még nincs ereje, hogy a valódi
státusokat nyilvánvalóvá tegye. Az esti veszeke-
dés a szegedi előadásban a hatalmi pozíciók új-
rarendezését jelenti, Biff számára pedig az illúzi-
ókkal való végső leszámolást is: nincs már kire
támaszkodnia, nincs kitől segítséget várnia. Fel-
nőtté vált, a maga magányos útját kell járnia -
ráadásul úgy, hogy nem képes hinni semmiben,
még önmagában sem. Mészáros Tamás Happyje
könnyelmű kamasz: ígéretei éppoly súlytalanok,
mint számonkérései. Nincs ereje sem a szavai-
nak, sem a tetteinek, talán azért, hogy soha ne
kelljen őket önmagán számon kérnie. Nem is az
apám - mondja Willy Lomanról, de néhány nap-
pal azután, hogy megtagadta, ugyanilyen termé-
szetességgel fogadkozik a temetésén, hogy foly-
tatja az útját: „megmutatom én, hogy Willy
Loman nem halt meg hiába." Tímár Éva Lindája
tehetetlenül, visszafogottan figyeli, ami a férjével
történik. Csak néha robbannak ki belőle valódi
érzései. Szép az a pillanat, ahogy hirtelen, amikor
a gázcsőről beszél, zokogásban tör ki. Kénytelen
bevallani a fiainak, hogy az apjuk öngyilkosságra
készül, de azzal is tisztában van, hogy ő maga
nem tud mit kezdeni a helyzettel. Az illúziók
megteremtésében társ lehetett, de egy illúziótlan
világban maga is elveszetté válna.

Király Levente Willy Lomanje jó szándékú,
tétova, derűt kereső, sérülékeny figura. Mintha
hatalmasra nőtt gyerek lenne, aki az apa hiánya
miatt sose tudott igazán felnőtté válni, ám ugyan-
ezért túlságosan is komolyan veszi saját szülői
feladatát. Mindenképpen meg akarja tanítani a
fiait valamire, amit maga sem tud, ő maga sem ért.
Épp ezért hisz el mindent, amit mond, ezért nem
akarja meglátni, hogy semmi sem úgy működik,
mint amiről a történetei szólnak. Ha megfellebbezné
a szó igazságát, egész életét kérdőjelezné meg.

Willy emlékképeiben furcsa jelmezekben je-
lennek meg életének szereplői. Ilyenkor a színé-
szek játéka is oldottabb, könnyedebb, mintegy
lebegtetett alakokat sejtető. Biff fején furcsa
pléhtölcsér, amelyre sajátos rögbiarcvédő van
erősítve. Olyan, mintha az Óz Bádogemberét lát

nánk, aki csak szívet szeretne magának találni.
Happyn gyerekfarsangról megmaradt oroszlán-
jelmez, az Óz gyáva Oroszlánjára utalva, aki egyre
csak a bátorságot keresi. A szomszéd Bernard
ruhájából szalmakötegek lógnak ki, mintha ő
lenne az észre vágyó Madárijesztő. Az egyébként
sötét hajú Lindán az emlékképekben szőke paró-
ka, ebben éppúgy néz ki, mint az Óz Glinda nevű
jó tündére, aki segíti a mese hősét az eligazodás-
ban. (A parókára tűzve apró fülek - talán a hűsé-
ges kutyának is ő az analógiája?) Willy szeretőjét
és Ben bácsit ugyanaz a szereplő (Zarnóczay
Gizella) játssza, a Nő csillogó fekete varázsruhája
a gonosz tündért idézi, aki tévútra igyekszik csal-ni
a mesefigurákat, az erősítővel megszólaló, suttogó
hangú Ben bácsi magát Ózt, a nagy varázslót
juttatja eszünkbe, aki csak hitegeti hőseinket, de
valójában nem ismer semmiféle titkot.

A nyúlforma felhőkarcoló-makettek közé időn-
ként kétdimenziós házikó ereszkedik le, sárga és
zöld falai a megvilágítástól függően más-más szí-
nekben pompáznak. Olyan, mint Dorothy háza,
amelyet elsodort a szél - itt pedig arra utal, mintha
Willy Loman is mindvégig arról álmodna, hogy
hazatalálhat végre. A forgószínpad szélén körbefutó
sárga perem pedig sárga köves út, amelyen azonban
nem lehet sehová eljutni, csak körbe-körbe járni.

Néhány színpadi jelzés az amerikai álom fel-
nőtt meséire, a musicalek világára utal. A felhő-
karcoló-makettek között íves felirat jelzi a törté-
net helyszínét: New York. Willy Loman érkezése-
kor sárga félkorong ereszkedik alá a nap ragyo-
gását jelképezve. Később színes neonívek jelen-
nek meg a színpad fölött, közben a dal is felhang-
zik az Ózból: „Szállnék fenn a szivárvány hídján
át, /fenn, hol van valahol egy távoli szép ország."
A darab utolsó mondatait („Szabadok vagyunk...
Szabadok!") a szegedi előadásban finálé követi.
Felhangzik egy részlet a New York, New York
című musicalből: „Vannak még csodák" - énekli
egy hang a magasból, s közben a túlélők a
karakterüknek megfelelő revümozdulatokkal,
tánclépésekkel ünneplik az örök illúziókat.
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