
adást. Dramaturgiai beavatkozásai, például
a tanítási jelenetek elhagyása erősí-tették a
darabnak ezt a rétegét, úgy-mint az ismét
visszaállított szövegek, amelyek jól
szolgálták az érzelmi viharok
megjelenítését. De bármennyire is követ-
kezetes önmaga rendszerén belül ez a
színre állítás, kételyek merülnek fel a
darab egészével kapcsolatban. Elsősorban
az, hogy amennyivel gazdagodott
mondanivalóját, társadalmi töltését, prog-
resszivitását tekintve a felújított mondatok
által a darab, annyival vált nehezebbé a
mű komplex jelentésének a
megszólaltatása. Mert ennek elérésének
csupán egyik eszköze Tóth Flóra és ifj.
Nagy István szerelmének ábrázolása, a
lány példaerejű döntésének felmagasz-
tosulása. Akkor érik be az előadás, ha a
hétköznapok apróságai mögül kiemel-
kednek a tragédiák, a kántorkisasszony, a
fiatal tanító, ifj. Nagy élete felidézi
társadalmi rétegük lehetőségeit és kor-
látait.

A legnehezebb feladat ifj. Nagy István
alakítójáé, Tolnai Miklósé, akinek a szinte
kétféle anyagból gyúrt jellemet kell
eljátszania - egymás utáni két jeleneté-ben.
Az egy csapásra megváltozó falusi
kiskirály nehezen elfogadható szereplője a
darabnak, színeváltozását irodalom- és
színikritikusok egyaránt gyakran tartották
megalapozatlannak, hiteltelennek, épp
ezért örvendetes az az árnyalt kép, amit
Tolnai Miklós tár a nézők elé. Tolnai a
második felvonásbeli ifj. Nagyot elő-
legezi meg első megjelenésekor, maga-
biztosságát, kötekedő szemtelenségét
éppúgy tekinthetjük jelleme részének,
mint álarcnak, ahogy azt Flóra látja, illetve
látni szeretné. „Önmagával viaskodó,
nyugtalan és nyugtalanító jelenség" -
valahogy úgy, ahogy Bródyról jegyez-te
meg Kárpáti Aurél.

Míg ifj. Nagy alakjának megformálását
viszonylag kevés írói útmutatással
segítette, addig Tóth Flóra személyiségét
sok-sok ecsetvonással festette meg Bródy.
A tanítónőt alakító Szerencsi Éva a
változatos jellemvonások többségét érzi,
és el is tudja játszani. Hatásosan tud
például férfiasan energikus vagy kis-
lányosan bizonytalan lenni, de az a
rendszerező-, szintetizálóképesség, amely
a jellemvonásokból kerek jellemet te-
remtene, hiányzik belőle. Ez azért veszé-
lyes, mert nem azt a tanítónőt látjuk, aki -
sokrétű tulajdonságai miatt - ilyen is,
olyan is, hanem azt, aki hol ilyen, hol
olyan. A sugárzó, hiszékeny Tóth Flórát
játszotta el maradéktalanul a szí-

nésznő, de kár, hogy Bródy csipkelődő,
szelíd iróniáját száműzte eszközei közül
az első felvonásban.

Nem így a tanítót alakító Józsa Imre, aki
legjobb perceiben keserű és gyilkos
öniróniával értékelte és minősítette Tuza
kartárs helyzetét. A tudományos ambí-
ciókkal megvert, felső tanári végzett-
séggel bíró, de csak falusi tanítóságot
kapó fiatalember kilátástalanságát töké-
letesen sűríti egy rövidke párbeszédbe;
melyet a kántorkisasszonnyal folytat:
„legalább megírom a nagy osztyák szó-
tárt. - Es mi lesz akkor . . . - Meglesz." -
mozdulataival sokatmondóan érzékelteti:
itt falun, kutyaugatások és kártya-partik
között már csak a finnugor ismeretek
hiányoznak.

Kovács Titusz, aki Kecskeméten már
játszotta a káplán szerepét, harsány esz-
közeivel a figura ellen dolgozott: nem az
egyház hatalmát jellemezte, hanem annak
csupán egy tagjáét. Sem Bródy szövege,
sem az előadás szelleme nem követelte
volna meg azt a túlfűtöttséget, mellyel a
pap személyiségét felruházta.

A szolgabíró (Bánffy György) és az
idősebbik Nagy (Horváth Sándor) ez
alkalommal a szerepük kínálta lehetősé-
gek közül kevéssel éltek, játékukkal a
figurák epizódjellegét hangsúlyozták.
Közös jelenetükben (amelyben Horváth
„természetes" fiaként ajánlgatja Bánffyt)
még hátrányukra is válik, hogy addig a
karikírozó vonásokat erősítették a ka-
rakterisztikusak helyett. A közönség
ugyanis, mivel a színpadon közel egy-
korúaknak látja őket, nem hajlandó
komolyan venni ezt a frissen kitalált
rokoni kapcsolatot, így a jelenet veszít
intenzitásából, és már nem arról szól,
hogy a Nagy család minden eszközt
felhasználna céljai elérésében.

Siklós Olga mert vállalkozni arra, hogy
egy ellentmondásos életmű erényeiből,
tanulságaiból megalkossa a legőszintébb
és írójára legjellemzőbb A tanítónőt, de a
„bródys teljes élet" egyelőre még a
könyvlapok között őrzi titkait és meg-
lepetéseit.

Bródy Sándor: A tanítónő (József Attila Színház)
Rendező: Siklós Olga m. v. Díszlet:

Schandl Gábor. Jelmez: Kemenes Fanny. A
rendező munkatársa: Turóczy Zsuzsa.

Szereplők: Szerencsi Éva, Örkényi Éva,
Horváth Sándor, Tolnai Miklós, Bakó
Márta, Józsa Imre, Makay Sándor, Káldi
Nóra Balogh Judit, Kovács Titusz, Mihály
Pál, Bánffy György, Zsolnay András,
Turgonyi Pál, Nagy Miklós, Vész Ferenc,
Budai István, Bókai Mária, Fördős Magda.

BÉCSY TAMÁS

A h e l y t á l l á s o k
k ü l ö n b ö z ő f o r m á i

A salemi boszorkányok
a Madách Színházban

A salemi boszorkányok harmincegy éve
született. Ez az „életkor" egy dráma ese-
tében talán a „kamaszkor" legrosszabb
periódusa. Élnek, akik részesei voltak az
akkori eseményeknek, és már teljes jogú
felnőttek azok, akiknek a harminc évvel
ezelőtti időszak már elbeszélés, de még
nem történelem.

Köztudott, hogy a hidegháború bel-
politikai következményei - McCarthy és
az Amerikaellenes Tevékenységet Vizs-
gáló Bizottság, illetve a koncepciós perek
- Arthur Miller drámájának közvetlen
létrehozói. A műben természete-sen az
amerikai helyzetet elemzi, amely -
tanúsága szerint - annyiban különbözik a
koncepciós perektől, hogy itt a bíró,
Danforth, nem tudja, hogy ártatlanokat ítél
halálra. A „boszorkányüldözés" mind a
két helyzetben azonos annyiban, hogy
következménye „az általános
félelemgerjesztés", valamint az, hogy az
emberek „lelkiismeretükből kivetkőznek".
A megírás korában vagy az ahhoz közel
eső időszakban a mű világszerűségéből
ezért elsősorban a vád-lók machinációi és
az a hisztéria kapott hangsúlyt, amely az
általános félelemgerjesztés idejében
alapvetően hozzájárult valami eszelős elv
érvényre juttatásához; nevezetesen, hogy a
legegyértelműbben misztikusan kezelt -
vagyis konkrétan megfoghatatlan - „sátán"

általános össze-esküvést szőtt, és ezért ki
kell irtani az abban résztvevőket. A
paranoia oka Millernél az a végsőkig
rideg puritanizmus, amely - még a táncot
is tiltván - egyszerre szül bűntudatot és
gyanút, hiszen az emberi természet miatti
meg-valósíthatatlanságát hirdetői és
követelői is gyanítják. Ezért egészen
valószínű-nek tartják, hogy senki nem él a
legszigorúbb puritán elvek szerint, és épp
ez tesz mindenkit gyanússá. Természete
szerint ezért mindenki részese lehet a
misztikus összeesküvésnek. Az általános
félelem helyzetében persze lábra kap a
személyes bosszú, a pozíció minden áron
való megtartására irányuló aljasság, a ha-
talmat buzgón kiszolgáló attitűd, amely
csak a saját buzgalmát akarja bizonygatni.
És ebben a helyzetben szükség-



szerűen fogalmazódik meg az ártatlanok
elítélésének jogosságát megalapozó leg-
félelmetesebb érv: a sátán, a boszorkány --
vagyis a misztikussá növesztett erő - nem
mutatja meg láthatóan önmagát, ezért csak
az lehet tanú, akinek „meg-mutatkozik";
továbbá ezért csak az lehet tanú, aki azt
vallja, hogy látta a sátánt. aki tehát azt
bizonyítja, hogy van; s az nem, aki azt
állítja, hogy nincs. Igy a vádlott a
hisztérikus tanúknak, illetőleg a sátán
létezését és itteni meg-jelenését föltétlenül
elhivő bíráknak van a legteljesebb
mértékben kiszolgáltatva. Valóban ördögi
mechanizmus ez, csak éppen a vádlók
részéről. S Miller drámájának épp az az
egyik nagyszerű vonása, hogy pontosan,
konkrétan mutatja meg azoknak az
egyáltalán nem misztikus erőknek a
mechanizmusát, akik a vádat képviselik.

A dráma eredeti címe The Crucible, ami
olvasztótégelyt jelent. A mű öntő-
formáiba Miller a helytállást is
belelöttyintette, nem csak az abszolút igaz-
ság birtoklásának hitében élő erőszakot,
aljasságot és gyűlölködést. És a Madách
Színházban Lengyel György rendezésé-
nek kiemelkedő érdeme, hogy a helyt-
állásokra tette a hangsúlyt.

Fehér Miklós díszlete a XVII. század
Salemét modern nagyvárosra asszociál-
tarja. A hátteret teljes egészében kifeszített
fehér vászon tölti be; elöl pedig olyan
kortina lóg, amely a színpadot a
horizontális középvonaltól fölfelé láttatja
csak. Így magasba nyúló oszlopok fölső
részeit láthatjuk, amelyek felhőkarcolókra
utalnak. Amikor a kortina fel-megy, a mű
benső időszakát, a XVII. század végét
idéző, ezen oszlopokkal kiképzett
szobabelsőket látunk. A történetet a
látvány tehát nem teszi időtlen-né vagy
„örökké"; a maga idejébe helyezi, de a mai
korra való asszociálás lehetőségével.
Vagyis már a látvány megfelel a művészi
igazságnak.

A Salem lakói közötti viszonyváltozá-
sokat voltaképpen egyszerű eset teszi
szükségszerűvé. Egy gazdag asszony,
Putnamné megkérte Parris tiszteletes néger
szolgálólányát, Titubát, hogy idézze fel a
szellemeket, s kérdje meg tőlük, hogyan
halt meg hét gyermeke már
csecsemőkorában. Az erdőben lezajló
szeanszon - a puritán elvek reakciója-ként
- jelen vannak a falu fiatal lányai, s vért
isznak, meztelenül táncolnak. Véletlenül
meglátja őket Parris tiszteletes, aki a
templomban mindig a pokolról, a
pokolbéli tűzről, a sátán szörnyűsé-

geiról prédikál. A félelem és a bűntudat
hisztériás rohamokba és kómába űzi a
lányokat, köztük Parris tiszteletes lányát.
A pap egyik lelkésztársát, a
környékszerte híres
„boszorkányszakértőt" hívja segítségül,
mert a lányoknak ezt az állapotát csak a
sátán idézhette elő. S az alakok tartalma
következtében a viszonyoknak ettől
kezdve szükségszerűen kell változniok.
Hale tiszteletes vallatóra fogja Titubát, s
az ördöggel való szövetséggel vádolja. A
jelenetnek tanú-ja Parris unokahúga,
Abigail is, aki a lányok ,szellemi vezére.
( ) rájön, hogy csal; úgy menthetik meg a
maguk éle-tét, ha megjátsszák, az „Isten
szól" általuk, s ,,bevallják", látták a sátánt
és az ő kíséretében a falu több lakóját.
Megjelenik a bíróság, s tagjai előtt a
lányok hisztériás paroxizmusban sorra
meg nevezik azokat, akiket a nekik
„megmutatkozó'' sátán kíséretében láttak.
Rohamaik úgy színjátékok, hogy mégsem
egészen azok: természetesen nem látják
valóban az ördögöt és kísérőit, ám saját
bűnük eltussolásának és saját
fontosságtudatuk-önértékük növelésé-nek
tudatos és tudattalan vágyai az ördög
szolgáját láttatják velük azokban, akiket
nekik akár szüleik, akár a bíróság
szuggerál; illetőleg akiket tudatosan el
akarnak veszejteni.

Arthur Miller ebben a helyzetben
mutatja meg a vakhit ostobaságának és
aljasságának variációit, illetve a
helytállás változatait.

Partis tiszteletes nemcsak agresszív pu-
ritánsága miatt válik a boszorkányok
legdühödtebb támadójává, hanem első-

sorban azért, mert az állását félti. Alak-
jában Horesnyi László jól mutatja meg,
hogy a rettenetesen megijedt ember a
bíró iránti alázattal, mások állandó
mocskolásával, a bíróság tekintélyének
védelmével törekszik az igazság kide-
rítésére irányuló akciókat elhárítani; a
faluba érkezett bírót eltéríteni még azok-
tól a halvány próbálkozásoktól is, ame-
lyeket Danforth az igazság kiderítése ér-
dekében tenne. Mindezek ellenére Parris
alakját kissé egysíkúra formálta, aminek
talán az is az oka, hogy kihúzták azok-
nak a szövegeknek a zömét, amelyek
anyagiasságára, pénzéhségére vonatkoz-
nak. Az előadásban kevésbé kap hang-
súlyt a Putman nevű gazdag embernek a
szerepe az egész történetben, s nem-csak
Fillár István alakítása miatt. A bíró-sági
procedúra során egy Giles Corey nevű
férfi elmondja, hogy Putnam rá-vette
saját lányát - aki ugyancsak a hisztériás
tanúk között van -, hogy vádol-ja
boszorkánysággal azt a férfit, akinek - ha
elítélik - a földjét ő veheti meg, mert csak
neki van annyi pénze. Az előadásnak
ebben a mozzanatában nem Putnam
aljassága a domináns, ha-nem Corey
helytállása. Ő inkább vállal-ja a börtönt,
mintsem elárulná s ezzel a bíróság kezére
adná azt az embert, aki hallotta Putnam
erre vonatkozó ki-jelentéseit. Cheever
bírósági jegyzőt Szerednyey Béla játssza.
Igen jól építette föl az azon engedelmes
szolgalélek karakterét, aki minden
„ügyet" a legnagyobb buzgalommal
szolgál a buzgalom kedvéért.

Gáti Oszkár Danforthnak, a vezető
bírónak önteltségét, maradéktalan és

Ráczkevei Anna f. h. (Abigail) és Koncz Gábor (Proctor) A salemi boszorkányokban (Madách Színház)



megkérdőjelezhetetlen hatalmából eredő,
önmagába és igazságába vetett abszolút
hitét kitűnően láttatja; de mégis eléggé
egyszerűvé formálta alak ját. Ugyanis min-
den helyzetben ezt a semmire nem figyelő,
tankszerű erőszakosságot mutatja meg, s
nem eléggé megszállottja a végtelen
ostobaságnak és vakhitnek. Ennek
hiányából következően csak erőszakossá-
ga és nem fanatizmusa miatt félelmetes.

A mű világszerűségének ehhez az as-
pektusához tartoznak a hisztérikus lányok.
Egy nagy jelenetük van, amelyben a
hisztériás rohamot rafináltan, tudatosan és
mégis irracionálisan piszkálják fel
önmagukban. Egyik társnőjük kimondja
Danforth bírónak az igazságot, hogy
bizony senki nem látja közülük az ör-
dögöt. Erre azt játsszák meg, hogy igaz-
mondó társnőjüket mint arcukat karmolni-
tépni akaró nagy madarat látják a te-
remben repdesni. Az öt főiskolás lány
technikailag igen jól csinálja ezt a jele-
netet, de csak technikailag. Hitelesen, nem
eltúlozva sikonganak, fetrengenek,
zihálnak. Ebből az egész jelenetből
hiányzik azonban a hisztéria enyhe tébo-
lya, a megszállottság pszichikai állapo-
tának az a tudattalan és ismeretlen vonása,
amely hátborzongatóvá tenné a salemi
lányok produkcióját. Mert persze igaz,
hogy Abigail tudatosan és aljasságból
viszi őket ebbe a paroxizmusba, de
produkálásához mégsem csak a salemi lá-
nyok színészi képességei szükségesek,
hanem az öntudat elvesztésének szétzi

láltsága és fenyegető lelkiállapota, ame-
lyet a főiskolás lányoknak kellene meg-
mutatni. Egyébként ugyanez jellemzi
Ráczkevei Anna Abigail-alakítását is.
Technikailag igen jó a tudatos csalásnak
és hazugságnak megmutatásában épp-úgy,
mint Proctor iránti szerelmi vágyai-nak a
megjelenítésében. Alakításában még sincs
benső, meggyőző erő. Proctorra csak
testének és széttárt ujjú kezének
mozdulataival vágyakozik. És sem az első
felvonásban, amikor „vallomásával"
elindítja a boszorkányüldözést, sem a
hisztérikus rohamban nem láthatjuk
Abigail egyéniségének azt a mély, de sötét
tehetségét, amellyel végül ő indítja el és
kavarja föl az egész aljasságot.

Szeretnénk azonban hangsúlyozni egy
egészen sajátságos és a színházművészet-
re jellemző tényt. Igaz ugyan, hogy
Horesnyi László Parrisának és Gáti
Oszkár Danforth bírójának, továbbá a
hisztérikus lányoknak nincsenek meg
bizonyos vonásai; igaz, hogy Ráczkevei
Anna Abigailjában nincs meg az aljas-
ságnak a tehetsége, de ezek mégsem
hiányzanak az előadás egészéből.

A néző a színházba beviszi a benne
potenciálisan, lappangva élő tapasztalatait
és vágyait-igényeit, s ezt az előadás
aktivizálja. Abban a nézőben, aki a hi-
degháborús években élt, aktivizálódnak
akkori tapasztalatai; és ezek ugyan ész-
revétetik vele, hogy mi hiányzik a bo-
szorkánypöröket bemutató előadásnak az
egyik aspektusából, de mivel csak nin-
csen meg valami, és nem akkori tapasz-

talatainak ellentmondó dolgokat lát, az
előadás világszerűségéhez a maga élmé-
nyében hozzáteheti aktivizálódott tapasz-
talatait. És így az, ami nincsen meg az
előadásban, voltaképpen nem hiányzik.
Azok számára pedig, akik nem éltek ak-
koriban, föltehetően elegendő az elaljaso-
dás azon egysíkúbb felmutatása, amit
Horesnyi László produkál Parris alakjá-
ban, s a bíró mindenen átgázoló erősza-
kossága, az, ami Gáti Oszkár alakítását
jellemzi. És talán a hisztéria, valamint a
tudatos gazemberség és a szexuális vágy
technikailag jó színvonalú megmutatása is
elegendő. Mindezt egyáltalán nem az
előadás mentségeként említjük, hanem
mint a színházművészet szerves törvény-
szerűségét. Az előadásnak tehát - meg-
ítélésünk szerint - ha halványabb is az a
része, amelyben az emberi helytállások
megtörténnek, ennek az aspektusnak a
mélyebb, erőteljesebb megmutatása még-
sem hiányzik, mert a korszakra vonatkozó
tapasztalatok még élnek a nézők-ben; a
fiatalok számára pedig ezzel is hiteles.

A hatalom mechanizmusának és machi-
nációinak és az aljasságnak eléggé mély
megformálása azonban talán inkább azért
nem hiányzik az előadásból, mert a ma
nézőjében erőteljesebben élnek azok az
igények és az arra való - esetleg ön-
tudatlan - vágyak, hogy a mához illő
helytállásokat lássa meg, mint a „hatalom
természetrajzának" meglátására vonatkozó
igények, amelyet egyébként igen sok
alkalommal láthatott már. És kétségkívül:
a mostani társadalmi viszonyaink között
sokkal-sokkal fontosabbak a helyt-állások
mához adekvát megnyilvánulásai-nak
színészi-művészi megformálásai, mint
azoknak az erővonalaknak a hang-
súlyozása, amelyek között - egy más tár-
sadalmi periódusban - kellett megnyil-
vánulnia a becsületességnek és az igaz-
sághoz való ragaszkodásnak. Még akkor is
fontosabb és lényegesebb, ha nem lehet
vele olyan zajos sikereket elérni, mint a
„hatalom leleplezésével".

Már az első felvonásban színre lép két
olyan drámai alak, akik - ugyan-csak
különböző variációkkal - a végsőkig
fognak ragaszkodni az igazsághoz: Proc-
tor, a mű egyik központi figurája és
Rebecca Nurse, a falu legjámborabb
öregasszonya. Harmadikként érkezik Hale
tiszteletes, az „ördögszakértő". Milyen
módon formálódnak meg ezekben az
alakításokban az igazsághoz való ra-
gaszkodásnak és a helytállásnak a variá-
ciói?

Pásztor Erzsi és Horesnyi László Arthur Miller drámájában



A színre lépés rendezői megoldása Re-
becca Nurse esetében a leghangsúlyosabb;
talán egyszerre a drámai alak fontossága és
a színésznő iránti tisztelet miatt. Hosszú
„színpadi percek" telnek cl, amíg Sulyok
Mária láthatóvá válik, és amíg
méltóságteljesen Parris betegen fekvő-
vonagló lányához ér. A dráma azzal juttatja
kifejezésre a belőle sugárzó erőt, hogy
fizikai közelsége csendesíti le a hisztérikus
rohamban lévő lányt, amit Sulyok Mária
pusztán magatartásával, szeretetteljes
tekintetével elhitet. Később a lányok ezt a
minden-kitől tisztelt matrónát is
megvádolják boszorkánysággal A bíróság
mindenkit halálra ítél, aki nem vallja be,
hogy a sátán szövetségese. A beismerésre
azért van szükség, mert ezáltal „bizonyoso-
dik be" az egyébként bizonyíthatatlan: az
ördög összeesküvése. A vallomás ter-
mészetesen azt is jelenti, hogy bárki csak
hazugsággal mentheti meg az életét. S
Rebecca Nurse nemcsak az, aki nem ismer
be semmit, de ő az is, aki - a mű végén lévő
újabb jelenetében jó-formán ismét csak
fizikai közelségével segíti Proctort abban,
hogy az igazság--hoz való ragaszkodás
végső soron rendíthetetlen maradjon benne.
Ekkor Sulyok Mária alakításából nem
annyira az igazsághoz ragaszkodó ember
azon benső ereje árad, amellyel más embert
is szilárddá tesz, hanem inkább csak az az
öröm, hogy Proctor számára is fontosabb az
igazság az életnél. Az utolsó jelenetben
Rebecca Nurse testi meggyötörtetésének a
megmutatása kerül az előtérbe, de mégis
érzékelhetővé válik a helytállásnak az a
változata, ami-kor valaki olyannyira
becsületes, hogy a hazugság még csak meg
sem kísérti, egy rövidke pillanatra sem. Így
ebben az esetben a helytállás, az igazság
vállalása minden helyzetben. magától
értetődő benső adottság.

Az előadás talán legösszetettebb ala-
kítása Balázsovits Lajos Hale tisztelete--se.
Első felvonásbeli bejövetele hirtelenül és
gyorsan történik, fontoskodva könyveket
cipel be, de belépését nem veszi körül
fenyegető légkör. Balázsovits Lajos
megmutatja ennek az alaknak az
ördögökben-boszorkányokban való
abszolút hitét; valamint erőszakos „igaz-
ság"keresését, például a Tituba nevű néger
szolgáló kihallgatásakor. Ekkor a barbadosi
babonavilágból mint Tituba hátteréből
kerül elő, hogy őt a sátán a szolgálatába
akarta kényszeríteni. Később Hale
meglátogatja Proctorékat, s

Moór Marianna (Proctorné) és Koncz Gábor (Proctor) a Madách Színház előadásában (Farkas Tamás
f e l v é t e l e i )

most, az első felvonás elején, amikor a
hisztéria és a boszorkányüldözés éppen csak
a kezdetén tart, azért jöjjön ide, hogy
megtudja, mi is történik Salemben. Ha
megjelenése alkatából nem érthető is,
teljesen elfogadható - a dráma mű-nemének
egyik jellemzője ez - a mű vi-
lágszerűségének törvényeit tekintve. A
befogadónak ugyanis meg kell tudnia, hogy
hét hónappal ezelőtt Parris akkor náluk
szolgáló unokahúgával, Abigaillal nagy
szexuális vihar sodorta össze, amit
Proctorné megtudott, s emiatt a háztól
elküldte a lányt. Koncz Gábor - szerencsére
vagy tudatosan - nem érezteti azt, hogy az
Abigail iránti szexuális vonzódása hozza
most a tiszteletes házába. Már ekkor a
puritán, kemény far-mert formálja meg,
akinek a világa a munkára szűkült, s akiben
nincs semmi intellektualizmus, s akiben égő
bűntudatként kavarog az Abigail iránti
egykori vágy. A puritán etikának-
magatartás-nak a másik oldalát láttatja a
második felvonásbán: feleségét csak azért
szereti, mert tiszteli maradéktalan becsüle-
tességét. Elisabeth Proctor a több irodalmi
műből ismerős, kissé rideg, szexualitás
nélküli asszony, aki nem felejti, nem
bocsátja, meg férje bűnét, és minden lehető
alkalommal szóvá is teszi. Moór Marianna
mégsem a szokványos rideg-szigorú
asszonyt játssza el. Kitű-

az alakítás kitűnően érzékelteti, hogy Hale
számára az a tisztességes ember, aki tudja
a tízparancsolatot, és minden vasárnap
templomba jár. De az alakításban Hale
nem egészen vak, nem rögeszmés
megszállottja saját meggyőződésé-nek, s
ezért hitelesen juttatja el Balázsovits Lajos
addig, hogy felismerje, a vádlottak csak
hazugsággal menthetik meg életüket. A
mű végén mégis rá akarja beszélni
Proctornét, hasson férjére, hogy az tegyen
vallomást. Azt ugyanis Hale nem tudja
elképzelni, hogy valaki másból
ragaszkodjon az igazsághoz, mint a gőg és
büszkeség bűnéből. Balázsovits Lajos
alakításában Hale tiszteletes meglehetősen
komplikált egyéniség, s ezért tudja. alakját
eljuttatni ahhoz a helytálláshoz, amely
még a vádlók helyzeté-benlehetséges.

A vakhit, az eszelős, megszállott
„igazságkeresés'' és az őt menteni akaró
jóindulat és becsületesség áldozata is, de a
helytállás elsőrendű felmutatója is a
farmer Proctor. Megjelenése az első fel-
vonásban, Parris házában nemigen hite-
les, ha önmaga karakterére, jellemére
hagyatkozunk csak. Ez az állandóan és
nagyon. keményen dolgozó farmer
egyáltalán nem. kíváncsi. természetű, nem
is törődik Salem ügyeivel: ezek bőven. ki-
derülnek róla a második felvonás elején.
Jelleméből ezért nem következik, hogy



nően érzékelteti, hogy vágyódik férje igaz
szerelmére, noha önmagából a benső-
ségességre való hajlam alapvetően hiány-
zik. Ennek hiánya miatt nem jut eszébe
férjével kapcsolatban megtenni olyan
apróságokat, amelyeket csak a bensőséges
vonzódás juttathat valakinek az eszébe.
Nála a szexualitás is a becsület
terrénumához tartozik. Moór Marianna
második felvonásbeli alakítása azért
összetett, mert a meghittség hiányának,
illetve a becsületességnek a közegében
pontosan érzékelteti: vágyódik férje meleg
szerelmére. Ennek megmutatása nemcsak
önmagában kitűnő, de fontos is, mert
enélkül érthetetlen lenne a negyedik
felvonásbeli magatartása, az ő helytállása.
Mert közben kiderül, Proctornét is
megvádolták, s Abigail még a
legrafináltabb módon bizonyítékot is
szolgáltatott ellene. Ezért letartóztatják.

Koncz Gábor Proctorára őszintén és igen
erősen hat felesége becsületessége, és
ebből indíttatva a bíróságra megy. Ott
elmondja: hazudnak a lányok, s ne-ki ezt
Abigail elárulta. Sőt, szolgálójukat - aki
ugyancsak a hisztérikus lányok közt van -
ráveszi, mondja el az igazságot. Proctor
igazságérzete, becsületessége még abban
is megnyilvánul, hogy amikor a bíróság
előtt Abigail újra a hisztériás rohamot
akarja produkálni, nyilvánosan elmondja
vele való kapcsolatát, ami itt az egész
közösség - mind a vádlók, mind a
vádlottak - szemében a legnagyobb bűn és
erkölcstelenség. Mindezt azért teszi, mert
az ő „paráználkodásuk" a korabeli bíró
szemében a lánynak a boszorkánysággal
kapcsolatos szavahihetőségét megsem-
misítené. Feleségével való szembesítése-
kor - a bíróság megtudja, hogy Proctorné
sohasem hazudik - éppen annak lesz
közvetlenül a z áldozata, hogy felesége az ő
becsületét akarja megmenteni, s most ezért
nem mondja el az igazat. Elisabeth Proctor
így férjét menteni akarván, börtönbe
juttatja.

A férj és feleség még egyszer találkoz-
nak, s ez a jelenet talán a legszebb az egész
előadásban. A hatóság arra veszi rá
Proctornét, hogy beszélje rá férjét, tegyen
vallomást, miszerint látta a sátánt és vele a
salemieket. A gyermeket váró Proctornét
éppúgy megtörte a börtön, mint férjét.
Moór Marianna kitűnően formálja meg a
kifelé apatikus, de belül nagy változásokat
megélt asszonynak ezt a jelenetét.
Alakításában az asszony látszólagos
egykedvűségének oka nem a börtönben
való megtörettetése. Nagy

benső erővel, színészművészettel jut-tatja
érvényre, hogy rádöbbent, az ő hidegsége
kergette férjét Abigail testéhez. Éppen
ezért most már nemcsak hogy nem
vádolja és ítéli meg férjét, de kijelenti,
férje bírája kizárólag ön-maga lehet.
Végül is tehát nem a külső körülmények
szörnyűségeibe való apatikus
beletörődésről van itt szó, hanem önmaga
súlyos vétkessége felismerésé-nek belső
következményeiről. Moór Marianna
szerepformálásának tehát pontos íve van;
mindezt nem hinnénk el neki, ha a
második felvonásban csupa rideg, csupa
szigorú asszonyt állított volna elénk.
Mivel már akkor beleszőtte Proctorné arra
irányuló vágyát, hogy férje őt
bensőségesen szeresse, ne csak
becsületessége miatt, itt és most töké-
letesen elhisszük, hogy rájött, férje
Abigail iránti vágyának kielégítésében
neki is igen nagy szerepe volt. Moór
Marianna alakításában Proctorné talán itt
a börtönben hajtja először meghitt
bensőséggel és melegséggel fejét férje
mellére; s ez az apró színészi gesztus
tökéletesen hordozta az említett benső
tartalmakat.

Látható, a drámának a helytállásokat
megmutató viszonyrendszerét és benső
magatartásait dolgozta ki Lengyel
György, és ezt is dolgoztatta ki a szí-
nészekkel. Ezzel bizonyságot tett arról is,
hogy dráma- és szerepértelmezése a mi
mai társadalmi valóságunk szem-szögéből
való, és a ma igényeihez teljesen adekvát.
Láttuk, Lengyel György rendezői
műalkotása a veszélyes-szörnyű
helyzetben való helytállást és ennek variá-
cióit emelte ki Rebecca Nurse, Giles
Corey, Hale tiszteletes és Proctorné eseté-
ben. A helytállásnak ezeket a változatait,
illetve az adott belső tartalmakhoz tartozó,
azokhoz adekvát testi magatartásokat és
gesztusokat stb., vagyis az adott
karakterekhez tartozó nem verbális jel-
rendszereket kidolgozni és kidolgoztat-ni
még ezekben az esetekben sem egy-szerű.
Am ezeknél is jóval nehezebb Proctor
helytállását hitelessé tenni, hiszen ő a
főhős, aki a néző figyelmének
középpontjában áll.

A becsület vagy az élet tétje igen sok
drámának témája-tárgya, s ezért a szín-
padon is gyakran kell az ezen döntés előtt
álló ember benső világát hitelesen
megmutatni. Tíz-húsz évvel ezelőtt, sőt
gyakran azóta is még, a lobogó hősiesség
- jobb előfordulásaiban -, az igaz pátosz
volt ennek a benső háttere. A hős minden
fenntartás nélkül a saját és egyet-

len életére nem is gondolva az ügy érdekében
abszolút hősi magatartással vállalta a
halált. A helytállásnak ebben a
magatartásban való megjelenítése ponto-
san tükrözte a helytállásnak a második
világháború időszakához teljesen adekvát
megjelenés- és megnyilvánulásformáját.
Ha jelentős ügyet, különösen objektíve
veszélyes, halállal fenyegető helyzetben
egyértelműen és többen vállal-nak, az ügy
vállalóiban az együvé tartozás érzéséből
föltétlenül feltámad a lobogó hősiesség;
másfelől ennek a lelki háttérnek a megléte
szükséges is a veszély vállalásához;
határozottan erőt ad. Vagy-is egy ügynek
a közös és - akár csak egymás közt - nyílt
vállalása halálveszélyes helyzetben
kiváltja a hősi pátoszt; és azt, hogy az
egyed számára az ügy mindennél
fontosabb. Mikor azonban nincs halálos
fenyegetettség, illetve ami-kor az
önváddal párosult beismerés helytállása
sok ember szemében kompromittálódott,
szükségképpen más benső tartalom és más
megnyilvánulási forma tartozik a
helytálláshoz. Amikor sokan úgy vesznek
részt a közösség ügyeiben-dolgaiban,
hogy tudott-vallott törekvéseik szerint
voltaképpen csak egyéni érdekeikre
figyelnek, a közösség ügyének-dolgának
tudott-vallott vitele és vállalása, ez a
helytállásforma, egészen másként
nyilvánul meg. Ezért kell meg-keresni
azokat a nem verbális jelrend-szereket,
azokat a metakommunikációs eszközöket,
amelyek az egyéni helytállás-hoz
adekvátak, s amelyhez egyáltalán nem
hozzátartozó a lobogó, hősi pátosz.

Koncz Gábor és Moór Marianna
alakításának, valamint Lengyel György
rendezésének legremekebb része éppen
az, ahogyan a főhősök helytállnak.

A jelenet első részében Proctor a
hazugságot és így az életet választja, de
ahogyan választja ezt, a későbbi halálvál-
lalást, annak alapjellemzőit is megha-
tározza. A bíró megkérdezi, látta-e az
ördögöt, mire Proctor: „Láttam."; majd
tudakolja, azt parancsolta-e neki, hogy
legyen a segítőtársa, s Proctor válasza:
„Azt." Koncz Gábor a „Láttam." és az
„Azt." válaszokban ironikusan, mintegy
könnyedén, mosolyogva fejezi ki, hogy ha
a bírónak ez a válasz kell, hát tőle
megkaphatja. Ezzel fölényét is érvényre
juttatja, hiszen tudja és érzékelteti, hogy a
bírónak hazugságra van szüksége, amit
igazságnak vélhet. Az ebből fakadó benső
fölény még azt is kifejezi, miszerint
mintha ostobácska gyerkőcnek



válaszolna. A második válasz, az „Azt."
még nevetést is kivált a nézőtéren. Az
alakításnak ezekben a pillanataiban nem a
veszély érződik és nem a veszélyből
mindenképpen menekülni akaró ember
attitűdje, hanem az igazság birtokában lévő
ember magabiztos ereje. Ugyan-akkor ez a
magatartás a bírót sem el-vetemült
gyilkosnak láttatja, hanem szánalomra
méltó ostobának, akinek még akkor is
hazugság kell, ha az övé minden hatalom.
Persze a bíró továbbmegy, és azt akarja,
Proctor nevezze meg azokat, akiket az
ördög társaságában látott. Koncz Gábor
Proctorának magatartása ekkor sem vált át
a közös ügyet vállaló ember hősi
lobogásába, hiszen nem is közösen
vállalnak valamilyen ügyet. Ön-maga
becsületére gondol és nem az ügy-re, s
ezért nem hajlandó senkit sem megnevezni.
Danforth ezután már az aláírt vallomással
is megelégszik, s Proctor aláírja. Azt
azonban már nem vállal-ja, hogy aláírt
beismerését a templom kapujára
kifüggesszék. A jelenet kezdetért kialakult
ironikus fölény és az önmaga igazának
tudatából táplálkozó erő még ekkor is ott
marad a jelenet lég-körében, amikor
szavainak metakommunikációja már
egyáltalán nem ironikus. Ekkor már saját
becsületét védi őszintén vallásos alapon.
Hiszen ha vallomása Istennek kellett, hogy
megmeneküljön a lelke, akkor az Isten
mindent látott és hallott; a kifüggesztés
tehát nem ezért kell. Koncz Gábor ezen a
ponton igen határozottan érvényre juttatja,
hogy az igazán becsületes emberek benső
világában kétségkívül van egy mag, amely
érinthetetlen. Az alakításban nincs sem-mi
patetikusság vagy hősi póz. Ha lenne,
akkor a salemi emberek ügyét és/vagy az
igazság ügyét védelmezné, de itt nem erről
van szó. A saját becsületét védi, és a
rendezés, a színészi megoldás épp az ehhez
illő testi magatartást és nem verbális
jelrendszert találta meg. Azt, amellyel a
mában élő és a saját becsületét feladni nem
akaró individuum vállal-hatja a halált a
hazugság helyett. És az előadásnak épp az
a legfőbb érdeme, hogy megmutatta: ha van
valakiben érinthetetlen becsületmag, ahová
semmikor és semmiképp nem érhet el az
aljasság és a hazugság, akkor az az ember
így képes ma helytállásra, és így lehetéges
ma helytállás. Igen nagy előnye továbbá
még az, hogy ez az alakítás olyan
helytállás-formát metszett ki, amely a ma
nézőjében nem vált ki hitetlenkedést a halál
vállalásának tényét illetően. És a helyt-

állásnak ez a magatartásformája azért
vihető á más, nem halállal fenyegető
helyzetekbe is, mert ez a magatartás felel
meg a ma embere világhoz való vi-
szonyának; illetve ez illeszkedik be a vi-
lághoz és önmagunkhoz való mai viszo-
nyaink rendszerébe.

Mindezek után azonban azt sem hall-
gathatjuk el, hogy Koncz Gábor és Moór
Marianna ezen utolsó jelenetét kivéve a
színészi alakítások és ezek megoldásmód-
jai nem annyira mélyek, mint amennyire
az elemzésből talán elképzelhető lenne.
Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy amiről
írtunk, az meggyőződésünk szerint mind
benne van az előadásban, csak nem
mindenhol eléggé mélyen, nem eléggé
elementárisan. Mintha a színészek
megelégedtek volna mélyebb, de nem
mindenhol igazán mély művészi
megformálásokkal, megoldásokkal.
Továbbá azt is szóvá kell tenni, hogy a
színészek beszéde nem minden esetben
érthető. Még Koncz Gáboré sem,
különösen, amikor indulatból beszél; és a
főiskolás lányoké sem, különösen, ha
gyorsan kell beszélniök. (Gáti Oszkárnak
viszont minden szavát pontosan érteni.) A
rendezők általában nem veszik észre, ha
színészeik beszéde nem egészen érthető.
Ok ugyan-is -- noha passzívan -, de
kívülről tudják a szöveget, s ebből
következően akkor is pontosan értik-
hallják, ha az, aki nem tudja a szöveget,
nem érti, nem hallja.

A SZÍNHÁZ 1984. augusztusi szá-
mában írtam a Madách Színház játék a

kastélyban-előadásáról. Ebben
megemlítettem, hogy előadásaik
elsősorban a nemes, magasrendű
szórakoztatást szolgálják; noha a
színháznak van egy másik arculata is. Ez
az előadás kétségkívül ezt a másik arcot
formálja, nagyon karakterisztikusan.
Hiszen éppen azt mutatja meg, amire
társadalmilag alapvető szükségünk van: a
helytállások különböző formáit.

Arthur Miller: salemi boszorkányok (Madách
Színház)

Fordította: Máthé Elek. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez Mialkovszky Erzsébet.
Zeneszerző: Novák János. Rendező: Lengyel

György.
Szereplők: Koncz Gábor, Moór Marianna,

Horesnyi László, Balázsovits Lajos, Gáti
Oszkár, Sulyok Mária, Ráczkcvei Anna f.
h., Tóth Enikő, Zenthe Ferenc, Újlaky
László, Pásztor Erzsi, Fillár István, Gom-
bos Katalin, Kéry Gyula, Szerednyey Béla,
Epres Attila f. h., Karczag Ferenc, Orosz
Helga f. h., Spolarics Andrea fi h., Tallós
Rita f. h.

NOVÁK MÁRIA

Hol van lllyria?

A Vízkereszt Nyíregyházán

A Vízkereszt képzeletbeli országa lllyria,
ahol minden megtörténhet, avagy az
történik, „amit akartok". Ilyen nagyvonalú
gesztussal bocsátotta útjára Shakespeare
alkalmi vígjátékát, hogy ha ne-tán a
későbbi korok rendezői újraterem-tik saját
lllyriájukat, akkor ott az történjék, aminek
éppen történnie kell.

A múlt században Paulay Ede színpadán
- lírai romantikus szerelmesek üldözték
egymást, ügyelve arra, hogy a komédiázók
gruppja kellő teret és hang-súlyt kapjon az
előadásban. Pedig Beöthy Zsolt
kritikájában Goethe „örök-érvényű"

meghatározását is cáfolva, mely szerint á

Vízkereszt alapgondolata: az oktalanul
tévelygő szerelem komikus vaksága -
máris arra figyelmeztet, hogy a Vízkereszt
nem a felhőtlen szerelmi játékok sorába
tartozik, hanem „Shakespeare egyik
legérettebb alkotása, melyben a mélység a
könnyedséggel... az érzelmes a
burleszkkel olvadt össze".

A Vízkereszt további útja a Nemzetiben az
első előadás hangütését variál-ja - mindig
nagy sikerrel. Farsangi komédia érzékeny
epekedésekkel - olvashatjuk a korabeli
recenziókban - „kacagó humorral
zománcozott romantikus mesejáték",
esetleg „konvencionális szerelem és vérbő
intermezzo". A bohócot néha megróják,
hogy túlságosan bohóckodik, többnyire
azonban meg-dicsérik, hogy csattanós
bonmot-kal szórakoztatja a közönséget.
Malvolio kaméleonfigurája már többféle
színben játszik. Hol korlátolt fontoskodó,
hol nyafka pózoló, hol komikusan
nagyképű, s van, amikor ellenállhatatlan
humorával a játék középpontjába kerül - de
jellemé-ben mindig a vígjátéki karakter
dominál.

Aligha véletlen, hogy 1947-ben, a darab
felszabadulás utáni első bemutatója
alkalmával szinte tetőpontjára hág az ön-
feledt mulatozás. A kritikus a „boldog
Shakespeare" alkotását „fényes, táncoló
csillag alatt Született" műremeknek nevezi,
hozzátéve azért, hogy korántsem sekélyes
szórakoztatásról van szó, mert „nem a
felejtés sanda mámorát", hanem „az
életörömöt, a boldog életet" kínálja


