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ÉDES FIAIM 

MILLER-BEMUTATÓ SZEGEDEN 

Az Édes f iaim lelkiismereti dráma. 
Egy foglalkozásbeli műhiba — szándé-
kában balul sikerült, következményei-
ben tragikus — elkendőzésének konzek-
venciája az egyénre, az őt körülvevő 
közösségre, a családra, de társadalmi 
reflexiói miatt, elemi összerkölcsi tör-
vény megsértéséért, nagyobb közösség-
re is. Joe Keller, a gyáros, lelkiisme-
retének krízise a háborútól eltelt, na-
ponta tovaaraszoló idő kegyetlen önel-
számolásra nosztató valóságában, a tár-
sadalom és egyén konszolidációj ának 
folyamatában rejlik fel, hiszen azok az 
etikai törvények, melyek felpattintják 
a konfliktust, akkor, a háborús zűrza-
varban megannyi mentőkörülményt, 
enyhébb penitenciát garantáltak. Csak-
hogy a történelem nem felejthet, ki-
váltképp ha évek, évtizedek múl tán 
robbannak fel a titkos aknamezők, me-
lyek elszórtan maradtak névtelen ka-
tonák köztemetőjében, megbontott-szét-
zilált érzelmi szálak csomóiban, el-
sietett, gyorsan kimondott bírósági íté-
letekben. S Miller színpadán olyan em-
berek mozognak, akiknek lelkiismere-
tében punctum saliens törvény az er-
kölcsi igényesség, s akiknek fontos, 
hogy másokat is szüntelenül tájékoz-
tassanak, meggyőzzenek erről. Ám a 
lelki egyensúly, belső tartás hirtelen 
megzavarodik, ha valahol ezt az er-
kölcsi hiúságkomplexust megkérdőjele-
zik. Miller hősei nem bűnözők, gonosz-
tevők, alapjában véve becsületes, jel-
lemes emberek, nem kérnek füldugót a 
társadalomtól rájuk szabott elvekkel, 
normákkal, követelményekkel szemben, 
s ha mégis ellentmondásba ütköztek, 
akkor az etikai „bűvös körön" belül va-
lami más, komplementer szempontra 
fellebbezve keresik az egyensúly visz-
szaállításának lehetőségeit. Persze akik 
egyáltalán kereshetik. A „nagykutyák-
nak" megadatik ilyesféle bújócska, a 
szegény kis „balekok" tiszta lapját vi-
szont a Félszemű Igazságszolgáltatás 
oldja meg — radikálisan. 

De ez már más kérdés. Joe Keller ki-
szolgáltatott valakit a törvénynek, egy 
kisembert, aki egzisztenciálisan alkal-
masnak látszott a villámhárító-szerep 
eljátszására, ám akivel szemben a gyá-
rosnak lelkiismereti restanciája van, s 
a családi kapcsolatok ezt a restanciát 
bűntudattá nagyítják. A feleség tud ró-

la, de a várható összeroppanás elől a 
látszatba menekül. A Dewer család né-
hány évre elvesztette a fiát, a Kel ler 
család örökre egyik fiát, így fifti-fifti 
alapon bűnbaknak marad a háború, 
mint Prokrusztész ágya, ahol egyik ál-
dozatnak a fejét, másiknak a l ábá t 
nyisszantják le. Tessék ú j életet kez-
deni, Prokrusztészt feledni, s minden el 
van intézve. Csakhogy ez látszat. Kate 
anyai ösztöne visszavárja fiát, a másik 
meg halott testvére menyasszonyával, 
Ann Dewer-rel készül nászra, s Joe 
Keller is ebben látja a terhes gyásztól 
felszabadulás lehetséges módját . A ha-
lottak nem járnak vissza, de visszajár 
a börtönben megzsugorított kisember, 
Dewer szelleme, s a paragrafusokat ki-
tanult fiú, George Dewer nyitja fel a 
szelepeket. Az il lúziókról lehull a fá-
tyol, s a meztelen valóság kikezdi a 
családi kötelmeket, egyszersmind meg-
semmisíti Joe Keller kétes értékű „ál-
dozatvállalásának" értelmét is. Chris 
útja elválik tőle, a háborút két lábon 
túlélő fiatal generáció nem lelkesedik 
a halottgyalázó-szégyenfoltos prosperi-
tásért, ez az ifjúság óránkénti halálél-
ményben tanult gyűlölni, s humaniz-
mussal szembefeszülni holmi magasabb 
politikai, akár vele rezonáns belső csa-
ládi szempontoknak. Joe Keller tragé-
diája is beteljesedik, hiszen a látszatot 
nem lehet a valóságra montírozni, a 
patriarchális közösség cinkos szolida-
ritásán átsüt a megalkuvás-nélküliség 
vétója, s az általános emberi-erkölcsi 
normák megfellebbezhetetlenségének 
tisztaságával porlasztja semmissé az 
egyéni-családi érzelmekkel álcázott kis-
kapukat. 

És itt érkezünk el mélyebb összefüg-
gések felsejtéséhez, a drámai közeg 
megértéséhez. Adott ugyanis egy há-
ború, iszonyatos, öldöklő, életekkel kal-
márkodó, véres kézzel üzletelő objekti-
vitásában. S adottak ezek az emberek: 
ki-ki maga módján végigjátssza a nagy 
népirtásban neki rendelt szerepet, 
amiért körülményes a felelősségre vo-
nás, hiszen valamilyen parancsra cse-
lekedett. A sors különös iróniá ja foly-
tán azoknak szántak kényesebb mun-
kát, akik messzebb rekedtek a front-
vonaltól, s míg az első sorokban gyil-
kolni létszükségletnek, a hátország-
ban erre szervezni üzletnek számított. 
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Mindez a háború után önmagában nem 
okozna konfliktust, az emberek egysze-
rűen tudomásul veszik min t a harc 
piszkos mechanizmusát, túllépnek rajta. 
Am in t viszont következményeiben ma-
guk is érintett felekké válnak, saját, 
legféltettebb érzelmeiket kezdi ki a há-
ború vastörvényeinek logikája, egyszer-
re leszámolnak a közönnyel, s akár to-
vábbi személyes szálak felszaggatása 
árán is, megtorlást követelnek. így idézi 
elő közvetlenül apja halálát Chris Kel-
ler, az a fiú, aki a fronton mészáros-
munká t végzett, most meg az egértől is 
megijed; hogyne, mikor a véres hentes-
boltból úgy tért vissza, mint tisztítótűz-
ből, s most jogát követeli a szerelem-
hez, emberséghez, nyugodt lelkiismeret-
hez. Az anya ebben az erkölcstelenség-
gel fertőzött levegőben, taszító pólu-
sokra szakadt családban nem viselheti 
tovább a konformitás álarcát, a látszat 
—, hogy édes fia él — rögeszméjévé 
vált, s mikor a konkrét valóság — a le-
vél — immár kétséget kizáróan szét-
kergeti a hamis álmokat, a magasabb 
erkölcsi imperatívusz hatalmában el-
fogy ereje védeni a másik, a fontosabb 
illúziót, a férj és családfő egzisztenciá-
jának látszatát. 

A Szegedi Nemzeti Színház politikus 
időben nyúlt Miller drámájához. Erre 
céloz a rendező, Komor István nyilat-
kozata: „Húsz év után is aktuális ma-
radt a darab fő mondanivalója, hogy 
az egyén nemcsak családjáért felelős, 
hanem a társadalomért is. Az emberi 
felelősségérzet, amelyet ebben a darab-
ban a fiatalok hordoznak magukban, 
küzd ma is a világon mindenhol. Chris 
Kellerben, akiben megvan az a tulaj-
donság, hogy a körülötte levő embere-
ket jobbá tegye, mintha felismernék 
azt a fajta Amerikát, amelyet a meg-
gyilkolt Kennedy elnök képviselt. Az 
apjában pedig — akinek farkastörvé-
nyei uralkodóak ma is a társadalom-
ban — a johnsoni Amerika árnyéka 

jelenik meg. A Chris Keller-ek és Joe 
Keller-ek küzdelme világméretű össze-
csapás, amely ma is folyik váltakozó si-
kerrel. Ma, amikor nem is egy háború 
dúl a földön Joe Keller-ek fegyverei-
vel, és az emberek nagy része ezért 
semmilyen felelősséget nem érez, azt 
remélhetjük csak, hogy az emberekért 
érzett felelősség hordozóinak szavára 
hallgat ma jd a vi lág lelkiismerete." 

A párhuzamok tudatosításával Komor 
István az utóbbi évek egyik legkiegyen-
súlyozottabb, művészileg legteljesebben 
megvalósított színházát játszatta el sze-
replőivel. Amilyen kíméletlenül egzakt, 
percenként felforrósodó Miller-színpa-
da, olyan következetes, lényegre utaló, 
sallangtalan-póztalan az előadás rit-
musa. Székely László díszletei megér-
tették a rendező elképzeléseit, a cselek-
mény menetében szemünk láttára ex-
ponált lélektani transzformáció célját, 
s annyi térelemre osztotta a színpadot, 
hogy benne megszakítás nélkül, végig 
lehessen játszani. De megértették a szí-
nészek is. A Keller család tragédiájá-
nak indoklásában Kátay Endre kapott 
legsúlyosabb szerepet, amihez színészi 
kvalitásait harmonikusan sikerült oda-
igazítani. Miklós Klára (Kate Keller) 
egyszerű eszközökkel húzódott vissza a 
törékeny asszony rebbent-halovány arc-
színe mögé, Horesnyi László (Chris 
Keller) pedig a bűn felismerésének sza-
kaszaiban válik meggyőzővé. Demjén 
Gyöngyvér (Ann Dewer) a szerelem ta-
laján, Szabó Ká lmán (George Dewer) a 
jog és moralitás bástyáiról követeli az 
igazság rehabilitációját, s lekerekített, 
plasztikus alakításokat kapunk Pagonyi 
Nándortól (Dr. J im Bayliss), Simon Eri-
kától (Sue Bayliss), Szabó Istvántól 
(Frank Lubey) és Falvay Klárától 
(Lydia Lubey) is. Talán a kisebb epi-
zódok megkomponálásától perelhetünk 
színesebb kidolgozottságot. 

N IKOLÉNY I ISTVÁN 

AUREL BARANGA: BARÁTOM, A MINISZTER 

ÜJABB BEMUTATÓ BÉKÉSCSABÁN 

Nem tudom, ki hogyan van vele; a 
magam részéről ki nem állhatom, mi-
kor valaki — prófétai szándéktól in-
díttatva, hogy nemesítse az erkölcsei-
met — nevelni, okítani akar. Különö-
sen ha közönség vagyok, ha megvásá-
roltam a zsöllyémet, felöltöttem a leg-
ünnepibb ruhámat és a legáhítato-
sabb lelkiállapotomat — ne nézzenek 

iskolás gyereknek. Amennyiben vala-
milyen igazságot kíván fejembe suly-
kolni a szerző, nincs ellene kifogásom, 
csak — a játék hevében észrevétlenül 
lopja be „eszmei mondanivalóját" —, 
rajta ne kapjam! S ki ne lógjon a ta-
nulság „lólába". 

Nos, Aurél Baranga szatírája, melyet 
Barátom, a miniszter címmel a békés-
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