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KRITIKAI TÜKÖR

Miller-boomvan. Az ügynök halála, Pillantás a
ídról, A salemi boszorkányok- mind a színen.
ehet, hogy tudja valaki, miért és iért most - én
iztosan nem. Benne lenne a levegőben? De mi?
rthur Miller? Vagy ezek a jól-rosszabbul
egcsinált darabok?
Nézzük például ezt A salemi boszorkányokat.
mióta csak színházba járok, nem láttam ebből

ó előadást, el is könyveltem magamban: ez af-
éle „lóláb"-dráma. Melynek erényeit olvasva
zépen elősorolja az ember, de színházban leg-

nkább fészkelődik a didaxis láttán és hallatán a
orális „lóláb" túlméretezettsége, a fekete-fehér -
a jó, emblematikus - alakok kiszámítható

örténete miatt. Aztán mégis láttam egyetlenegy
ót, azt, amelyiket Mohácsi János rendezett; az
ényleg felkavaró és emlékezetes volt, nem lehet
lfelejteni például benne azt a rettenetes
ömeget, mi is része voltunk.
nnek az eredeti művet alaposan,

Mohácsi-módra" szét-cincáló
lőadásnak sem az üzenete volt
evelatív, hanem a meg-formálás
atásossága. Éppen a
ígszínházban láttam egyébként
zt a kaposvári előadást.
De még abból az előadásból

em vésődött belém a Proctor
ázaspár és főleg John Proctor
rámája-tehát az, amiről a mos-
ani vígszínházi előadás, Rudolf
éter rendezése elsősorban szól.
Miller darabja szinte felkínálja a

endezőnek: válasszon. Vagy a
ömegpszichózis működésének be-

utatását, a „mindenkiből lehet
ldozat" könnyen látványossá, az-
z teátrálissá tehető igazságát állítja
z előadás centrumába, vagy a
roctor-szálat, amely kissé - va-

óban csak kissé - bonyolultabb és
letszagúbb, tehát a színházban
ondolkodni is szerető ember szá-
ára érdekesebb. Arthur Miller
ersze annál jobb író, semhogy
zt a választást rákényszerítené a
endezőkre. Lehet a kettőt együtt
s; az egyikkel mintegy a másikat
ldva-segítve-aztán lesz, ami lesz.

Rudolf Péter döntött. Őt a Proctor-probléma
érdekli. Ez elsősorban abból vehető észre, hogy
a másik lehetőség mennyire hidegen hagyja: itt
nincsenek is salemiek. Sem a manipulációt be-
folyásoló, illetve elszenvedő tömeg, sem a mani-
pulációt „önvédelemből" elindító boszorkány-
csinálók. Ez utóbbiak szerepében lézeng ugyan
néhány csitri a hatalmas játéktérben, afféle vá-
sott kölyköknek látszanak; azt hinné az ember, ha
Parris tiszteletes mindjárt a darab legelején két
jókora pofont lekeverne az ájult Bettykének, nem
lenne boszorkánypör - igaz, darab sem.

Alföldi Róbert (Ha/e tiszteletes), Pap Vera
(Elizabeth Proctor) és Hegedűs D. Géza (John
Proctor)

De mivel Parris tiszteletes egyetlen pofont
sem ad Bettynek, mégiscsak megszerveződik a
bakfiskör, feltűnik Abigail, vele a darab újabb
problematikus pontja. Ugyan Abigail is csitri, de
„romlott" csitri, sugallja Miller, és fogadja el
habozás nélkül Rudolf Péter. Belátom, helyen-
ként a szöveg egyszerű elmondása is nehézsé-
gekbe ütközik, ha nem ezt teszi. De nem a szö-
veg, hanem az 1998-ban bemutatott vígszínházi
előadás környezetét tekintve hitelesnek mégsem
vehetjük ezt a csábítási történetet, melyben a
makulátlan jellemű Proctor mindössze áldozat.
Akárha nemi erőszak tétetett volna...

Abigail, akit Gryllus Dorka engedelmesen
romlottnak játszik, így pusztán egyetlen ecsetvo-
nás Proctor jellemrajzán. Első felvonásbéli közös
jelenetükből mindössze az a (nemcsak ma, ha-
nem mindig is) képtelen verzió látszik kibonta-
kozni, amelyre fentebb utaltam. Es mellesleg:
alakul a szent szintén nem túl vonzó portréja
Proctor feleségétől i s - holott ő még fel sem tűnt
a színen.

(Szerintem pedig lehetne érdekes is ez a
Proctor-ügy. Kicsit előreszaladok ugyan, de már-
is felvetem: mi van, ha az az egyetlen szerelmes
éjszaka nem egy vacak kis nő ármánykodása,
hanem két ember akár némi érzelemmel is szí-
nezett összeborulása volt? Mi van, ha Proctor
nemcsak „csábul", hanem vállal-ja is a
„csábulást"? Mi van, ha nem egy tökéletes, bár

szexuális temperamentumát a
szülés utáni betegség
következtében - ezt is mennyire
túlmagyarázza Miller! -
átmenetileg elvesztett asszony
férje ő, hanem egy gondokkal
zsúfolt, kissé kihűlt házasság
egyik felelőse, aki, bár teste-lelke
legmélyét ragadja meg a fiatal,
sodró leány, meggondolva a
meggondolandókat, marad a fe-
leség és a gyerekek mellett? Mi
van, ha kevésbé egysíkú? Akkor,
gondolom, az van, hogy átgon-
dolandó az erkölcsi dilemma, át-
fogalmazandó az áldozatvállalás -
akkor az egy maibb, talán iga-
zabb, közelibb, halkabb és alig-
hanem kevésbé hatásos elő-
adás.)

Mert hozzá kell tennem, hogy ez
a gondolatilag meglehetősen
visszafogott kezdés formailag igen
erőteljes. A Vígszínház óriási
színpadát- mely ebben az első
felvonásban Parris tiszteletes
egyik kicsi (padlás?)szobájának
hivatott helyet adni - ügyes alak-
zatokkal igyekezett perspektivikus
térré formálni Horgas Péter,
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Hawthorne bíró (Kautzky József) és a boszor-
kányok (Koncz Zsuzsa felvételei)

még valamelyest le is szűkítette. Arról azután
már végképp nem ő tehet, hogy egy kamarada-
rab intim jelenetei lötyögnek ebben a térben,
vagy jobb elöl vagy középen, legfeljebb bal elöl.
Az erőtelj azonban már ekkor is tagadhatatlanul
süt az előadásból, főként a hangerő és kisebb
részben a szöveg szünet nélküli gesztikus illuszt-
rációja révén. Kétségtelen, hogy mindenkiről
azonnal, színre lépése pillanatában tudhatni: jó
ember-e vagy rossz. Es az is kétségtelen, hogy
ezt az utolsó sorban is tudhatni. Es ez tud hatni.

Rudolf rendezésének célja ugyanis ez: has-
son. Egyszerűen, erősen és lehengerlően men-
jen át a rivaldán. Ennek jegyében nem kerülnek
kérdőjelek a darab mellé, az alakok mellé; és
ennek jegyében válik egyvonalúvá a produkció.

Azt az egy vonalat viszont Hegedűs D. Géza
húzza. Aki annyi mindent és mindenkit tud elját-

szani - és mindennek az ellenkezőjét is -, hogy
ez a Proctor már-már veszélyesen könnyű neki.
A felvetett fej, elszánt tekintet, határozott hang-
hordozás, gyakori kiabálás, ellentmondást nem
tűrő, lehengerlő mozgás segítségével könnyen
formái teljesnek látszó alakot a színész, ráadásul
szüntelenül jelzi az esélyét annak a bizonyos
másik, bonyolultabb értelmezésnek is. De ha
példabeszéd, akkor az: Hegedűs D. Géza abban
is remekel. Úgy teszi oda ezt a már-már képtele

nül tökéletes, morálisan felsőbbrendű embert,
hogy az nagyot csapódik a nézőtér hátsó falán.

A második felvonás életképe ennek az „oda-
tétetnek" a jegyében zajlik. A fokozatok, a részle-
tek megmutatása - és a majdnem-szent feleség
színre léptetése. Akinek ezt a majdnem-szentsé-
gét csak úgy tudja eljátszani Pap Vera, hogy
minden életet, erőt, természetességet kivon be-
lőle, fehérre sápasztja, lelassítja. Ettől a nőtől egy
normális pasas két perc után a falra mászik,
mondhatnám rosszmájúan, de ebben az elő-
adásban ez nem igaz, mert messziről és erőtel-
jesen ez is hatásos. A tézist és a didaxist megfe-
lelően érvényesíti.

Mielőtt bárki arra a következtetésre jutna, hogy
ez A salemi boszorkányok tehát egy sima,
úgynevezett hagyományos előadás, gyorsan
ideírom, hogy igen, de mégsem. Hagyományos
annyiban, amennyiben a már nem is olyan közeli
múltban rengeteg példázatos dráma példázatos
előadását vezették elő nagyon hasonló módon,
leegyszerűsítve, vázlatosan és erőteljesen, a ta-
nítás, még inkább a nevelés leplezetlen céljából;
és nem hagyományos akkor, ha a magyar szín-
ház legerősebb hagyományának nem ezt, hanem
például a lélektani realizmust tartjuk, amelyet
szeretnék erősen megkülönböztetni ettől a má-
sik, a romantikához sokkal közelebb eső ember-
ábrázolástól. Fekete-fehér, igen-nem.

A harmadik felvonás szépen és hatásosan
halad a vágányán - ami engem illet, a Danforth
bírósági elnököt játszó Lukács Sándorra figyel-
tem leginkább. Ő is olyasmit játszott, amit jó

néhányszor láthattunk már tő-le:
cinikus, ironikus és gátlástalan
alakot, de Hegedűs D. Géza
mellett ebben a felvonásban ő is
tolta át az előadást a rivaldán, ő
is az erőtelj része volt, és ez
pedig a hatás része volt.
Danforthnak teljesen mindegy -
játszotta Lukács-, hogy elítél-e
valakit vagy sem; de bármelyiket
teszi is, teljes belső
meggyőződéssel teszi. Hát ez a
figura legalább ismerős, a maga
egy tömbből faragott rom-
lottságában visszatérő felszólaló
a parlamenti ülésteremben.

Tétje, az mégis van a dráma
utolsó perceinek. Ugyan minden
korábbi mozzanatnak szögesen
ellentmond, de Hegedűs D.
Géza mégis azt hiteti el velünk:
Proctor valódi dilemma előtt áll.
Abban a jelenet-ben, amely a
gyermeki és naiv Johannát
juttatja eszünkbe, a hamis
vallomást fontolgatva, Hegedűs
mégis-mégis véleményezi, hogy
egy tételt kell illusztrálnia, neve-

zetesen: a becsület fontosabb az életnél. Nem
tagadom, hogy erre a magasztos gondolatra ren-
geteg történelmi fordulat és még több komoly
tragédia visszhangzik, a maga mindennapi bana-
litásában mégiscsak megvizsgálandó, ha tetszik,
korunkból következően rákérdezendő: milyen
becsület, milyen élet, milyen áron, minek?

Nekem tetszett még a Hale tiszteletest játszó
Alföldi Róbert. Kevesebbet kiabált, mint a többi-
ek, és némán is magára tudta vonni a tekintetem.
Összekulcsolt keze kisebb térben lehetne puszta
manír - itt ez is az erőteljesség része volt. Vívó-
dása, belső lelki tusája és ezek láttatása a nézőtér
nagyságához - és az előadás hangvételéhez -
igazodott.

Megint készült tehát egy Salemi..., amely méltó
módon elégíti ki a színházba járó, kerekded
mesére kíváncsi közönséget. Hogy pontosan mi-
kor készült, milyen helyzet inspirálta, miben is
éltem, amikor láttam - ezeket fogom biztosan
elfelejteni, mert az előadás minderről hallgat.
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