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szen fellebbezés nélkül csak szerepjátszásra,
őszintétlen szenvelgésre ítéltetett; Takács Kata-
lin most is őrzi a jól megalapozott figura kereteit,
de a játékokkal, gegekkel, mozgásokkal agyon-
nyújtott jelenet önismétlő egyhangúságra kény-
szeríti, elvégre dolga mindvégig csak az, hogy a

foga fájjon, kínosan érezze magát, és Balogh
Kálmán ne érdekelje; a feladat szűkre szabott-
sága - amely takarékosabb keretek között bra-
vúralakítássá tömörülhetne - pótcselekvések-
kel nem kendőzhető, sőt, árulkodóbb lesz.

Végezetül Szép Ernő még látványosabb
bosszút áll: a felvonásnak egyértelműen ott van
vége, ahol a két botcsinálta szerelmi hőstől még
a drámai lebukás mártíriuma is megtagadtatik,
és kénytelenek könnyesen összeborulni a
pityó-

kásan eltompult patikással. Ehhez a remek záró-
tablóhoz képest a Katival lezajló idill suta anti-cli-
maxnak tűnik. A hősnek - szándékosan persze -
még arra sem adatik idő, hogy megeméssze s
feldolgozza kudarcát, máris át kell váltania a kö-
vetkező kalandra, s a közte és a kis cseléd közti
kapcsolat még csak értelmezve sincs - kurtán-
furcsán ér véget vagy inkább szakad meg a
hosszú előadás.

Magyar Attila végső, keserű semmibe révedé-
se felől, igaz, minden megfejthetővé válik. A fiatal
rendezőnek van közölnivalója, s erős, határozott
színi látomása is hozzá. Ismétlem: arányok kérdé-
se az egész. Ebben a mostani vegyi összetétel-
ben az a színdarab, amelyet az Új Színház nézői
Patika címen látnak, egyszerűen nem elég jó. No-
vák Eszter alighanem kivívja majd a jogot, hogy
el-szakadjon írótól, alapműtől, de akkor talán azon
is elgondolkodik, hogy meddig kifizetődő még ez
az elszakadás, s mikor érdemesebb
mondanivalójához inkább másik darabot
választania.
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Mohácsi János ezúttal A salemi
boszorkányokat „korszerűsítette". Elégedett
lehetett a Miller-darabbal, mert szokásától
eltérően, nem nyúlt bele nagyon a szövegbe,
s - önmagához képest - meglehetősen
klasszicista előadást rendezett (klasszicistát,
ami nem egyenlő az akadémikusan avíttal).
Nem írta át a darabot, inkább csak dramaturgiai
feladatokra vállalkozott: kigyomlálta a
szószátyár
részleteket, a történetet értelmező
megjegyzéseket,
és az irodalmias eufemizmusok helyére

köznyelvi kifejezéseket illesztett (így lett például
a „szája hűlt aszonyból" „fapicsa"). Mohácsi haj-
lamos rá, hogy túlbeszéltesse és túlmozgassa a
színészeket, most viszont takarékosabban osz-
totta be és el az erőit: nincsenek felesleges tirá-
dák, sem felesleges mozdulatok, annyi szó
hangzik el, annyi pofon csattan, ahányat a szitu-
áció és a színi hatás megkövetel. Mohácsi nem
szégyelli a mesterségét, színháza kellően hatás-
vadász, igényesen teátrális színház. Ehhez lát-
ványos és sokat tudó díszlet, valamint változatos

tablóképpé komponálható, elemi energiákat is
hordozó statisztatömeg (pontosabban sok sta-
tiszta és sok színész) kellett. Ebben az előadás-
ban mind a két feltétel adott.

Khell Zsolt égbe nyúló, hatalmas lépcsősort
tervezett, amelynek alsó része felhajtható, s a
lépcsőfokok Proctor házának mennyezetét al-
kotják: a monumentális díszlet ezzel az egyszerű
fogással új térformává alakítható. A lépcsőket
gyakran ellepi a tömeg: arcok tömege. Ez a sta-
tisztéria nem „vatta", minden tagja pontosan
meghatározott habitussal és karakterrel bír: kü-
lön sorsok, külön érdekek, külön történetek. Nem
egy fiktív tömeg meggyőzéséért folyik tehát a
harc, a belső színjáték, a pernek álcázott kutya-
komédia nekik szól, amíg be nem darálják őket is,
amíg ki nem ürül a lépcső.

Miller darabja egy szobában kezdődik, és
csak néhány ember van a színen. A kaposvári
előadás nyitott térben indul, rengeteg résztvevő-
vel. Rohanás, kapkodás, kiabálás: elhangzanak
az első mondatok, a tömeg reagál, kivet magából
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valakit (Titubát), közelít felé, máshonnan új im-
pulzust kap, mire megfordul, és abba az irányba
indul: így pulzál hosszú perceken át a tér. Ebben
az első jelenetben vizuálisan benne van mindaz,
amit a darab később pontról pontra kibont. A tö-
meg manipulációját látjuk: nem érvek befolyá-
solják, hanem ingerek. Az izgalom tetőfokán a
hívek zsoltárokat kezdenek énekelni, de ez
csak látszólag a kegyes összetartozás jele -
hisztéria vibrál a levegőben. Az első kiszemelt
áldozat Ti-tuba (Bodor Erzsébet). Ő nem tartozik
szorosan a közösséghez (Millernél néger, a
kaposvári elő-adásban holland), őt lehet
bántani, ha valami rossz történik, mindjárt rá
gondolnak. A bűnbak-keresés pogromnak indul,
de más lesz a vége. A felbőszült tömeg most
mindenre kapható, hiszen az egyház által
legalizált, kollektív cselekvés formájában lezajló
lincselés semmilyen felelősséggel nem jár.
Tituba még megússza, de új nevek hangzanak
el. Sorra kerülnek a gyengék, a deviánsok, a
kellemetlen szipirtyók, a magatehetetlen
öregek. Egyelőre csak ők, s a hecckampány
résztvevői (vagy szótlan szemlélői) még nem is
sejtik, hogy ezzel megtették az első lépést az ön-
felszámolás felé. A rágalom ragály, amelynek
előbb-utóbb áldozatául esik az is, aki terjeszti.

Salem faluban békében éltek az emberek,
szántottak és arattak, templomba jártak, keresz-
teltek és temettek. Békében éltek, de nem azért,
mert szerették egymást, hanem azért, mert nem
tudták kifejezni a gyűlöletüket. Az egyház azon-
ban meglepte őket egy hatékony eszközzel:
csak fel kell jelenteni a haragost, s ha az nem
tud-ja bizonyítani ártatlanságát, máglyára kerül,
földje a városra száll, és olcsón hozzá lehet
jutni. Kockázat semmi, az eredmény garantált.
Éppen ezért a rágalomhadjárat egyszer
mindenkit utol-ér, és a dominóelv alapján addig
folytatódik, amíg két ember van, akinek
ellenkezőek az érdekei. Putnam (Karácsony
Tamás) pár hold szán-tóföldért, Abigail
bosszúból és Proctor megszerzéséért, míg
Parris pozíciójának megszilárdításáért vesz
részt a hisztéria szításában.

Miller az Amerika-ellenes Tevékenységet
Vizsgáló Bizottságra és Elia Kazan meghurcolá-
sára utalt, amikor drámát írta boszorkányperek-
ről. Errefelé inkább az ötvenes évek kirakatperei
jutnak erről az eszünkbe. A kaposvári előadás
azonban nem a hatalmi ideológia cinikus meg-
nyilvánulásairól beszél. Danforth alkormányzó
nem felső utasításra cselekszik, nem eszköz,
hisz szuverén módon szolgálja a - meggyőző-
dése szerinti - jó ügyet egy megkérdőjelezhe-
tetlen égi törvény és egy éppoly kikezdhetetlen
földi perrendtartás szellemében. Nem erőltetik
rá a hentesmunkát, ő maga vállalja, amikor úgy
látja, hogy veszélyben forog a presztízse. Pedig
a Csapó György által játszott alkormányzónak
igen hízelgő elképzelései vannak magáról. Tud-
ja, hogy hatással van az emberekre, hogy fontos

szolgálatot tesz az államnak és az egyháznak, és
praxisának hosszú ideje alatt büszkeségét és
öntudatát egyszer sem kezdte ki a kétely. Amikor
sejteni kezdi, hogy becsapták, hogy hamisvádak
alapján hozott végzetes döntéseket, pánikba
esik. Visszaút azonban nincs, az egész jogrend s
ezáltal az ő hivatása, évtizedes munkája kérdő-
jeleződik meg, ha a malőrre fény derül.
Danforthnak, ha ezt el akarja kerülni,
következetesnek kell maradnia. A
következetesség viszont azt jelenti, hogy újabb
igazságtalanságokat kell elkövetnie, de immár
nem a lángpallosú angyal szerepében
tetszelegve, hanem becstelensége teljes
tudatában. Csapó György finoman alakuló
árnyalatokban mutatja meg ezt a radikális belső
változást. Magabiztossága végig megmarad, a
per végén csak egy-két rezzenésből, hosszab-
ban kitartott szünetből érzékelhető, hogy immár
a hazardírozó játékos szívdobogásos, dermedt
nyugalma ez.

Hawthorne (Tóth Géza), a bíróság rossz
szelleme sem előre kigondolt terv jegyében
marad közömbös és kérlelhetetlen: ő csupán
egy keserű, rosszindulatú ember, akinek legin-
kább még az szerez némi elégtételt, ha látja,
hogy mások is szenvednek. A bíróság harma-
dik tagjának, Hale tiszteletesnek (Znamenák

Kelemen József (Proctor), Csapó György (Dan-
forth) és Csapó Virág (Abigail)

István) pedig fogalma sincs arról, hogy mibe
csöppent. Az élet dolgaiban járatlan értelmiségi
módjára tudományos (orvosi, teológiai) problé-
maként kezeli ezt a kérdést, és maga is meg-
döbben, amikor kiderül: a túlviláginak hitt jelen-
ségek nagyon is földi indulatokat takarnak.
(Znamenák szellemes játéka némileg hajaz a
Bűn és bűnhődésben látott Porfirij-alakítására;
most is egy kissé szórakozott, kedélyeskedő,
de közben nagyon is tudatos „nyomozót" mutat
be.) Parris tiszteletes (Kovács Zsolt) butább an-
nál, semhogy átlássa, mi történik körülötte, mi-
hez asszisztál. Csak akkor kap észbe, mikor
már mindent felperzselt körülötte az ő segédle-
tével szított tűz. A Kovács Zsolt által élénk szí-
nekkel, erőteljes vonásokkal megfestett nagy-
szerű portré Parrist korlátolt és alamuszi alak-
nak mutatja; nem mondhatni, hogy gonosz, de
kisszerűségével többet árt, mintha maga szer-
vezné meg az iszonytató demonstrációt.

Egyszóval nem koncepciós per szemtanúi
vagyunk. Nem kell ahhoz feltétlenül torz ideoló-
gia és zabolátlan hatalmi elit, hogy a jogszerű-
ség leple alatt égbekiáltó igazságtalanságok
történjenek. A mindennapos emberi játszmák, a
dominanciaharc, a pozíció, a presztízs meg-
őrzésének taktikái is ugyanilyen eredményhez
vezethetnek, ha a társadalmi konvenció és a
jogrend által kordában tartott emberi indulatok a
retorzió veszélye nélkül, szabadon megnyilvá-
nulhatnak. Ha az ember dönt, de úgy tesz, mint-
ha Isten ítélne.
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Jelenet az előadásból (Ilovszky Béla felvételei)

Az előadás leghatásosabb, maradéktalanul
megoldott része a bírósági tárgyalás. Mohácsi
kimerítő tanulmányt készített a hisztéria termé-
szetrajzáról. A jelenetet három csúcspont köré
szervezte: Elizabeth hamis tanúvallomása, a
korlát leszakadása, amikor a tömeg bezúdul a
tárgyalóterembe, és Mary Warren idegrohama,
amikor Proctorra vall. Danforth vezeti az ülést, de
az irányítás hamar kicsúszik a kezéből. Valójá-
ban az történik a teremben, amit Abigail akar;
bakfisokból álló kis szabadcsapatával könnyen
diadalmaskodik a tudós férfiakon, s még
könnyebben vonja hatása alá a bámészkodó
tömeget. Csapó Virág (Abigail) kihívóan
pimasz, hidegfejű, rámenős nőstényt játszik, aki
egykedvűen állja a firtató tekinteteket, s ha már
nagyon szorul a hurok, egyetlen pillantásával
segítségül hívja barátnőit, akik mindenben vakon
követik. A lányok (Megyes Melinda, Kovács
Zsuzsa, Ébl Helga) a veszélyes játék ízétől
megittasultan folytatják a monstre színjátékot:
rideg céltudatossággal, mindenki szeme láttára
kínozzák meg az „árulót", Mary Warrent (Fekete
Kata); tágra nyílt szemmel sikoltoznak, a földön
fetrengenek és azt kiáltják ki megrontójuknak,
akit Abigail ki-jelöl. A kis protestáns falu
jólnevelt szüzeiből szabadon tör elő a
letagadott, megregulázni kívánt ösztönlény.
Pogány rítust rendeznek a bírói pulpitus előtt:
bűnbakot szemeinek ki, és áldozatul ajánlják fel
a közösségnek. Mindenkit magával ragad
ennek a pogány szertartásnak az ideg-

őrlő monotóniája, az egyre fokozódó hangerővel
ismételt eksztatikus hangok és mozdulatok
szuggesztív ereje. Félelmetesen hatásos jele-
net.

Ezek után némiképp függelékként hat az utol-
só, negyedik felvonás. Ebben az előadásban
ugyanis nem különösebben hangsúlyos a Proc-
tor család története. Sorsuk csak reprezentál va-
lamit, de lényegében ugyanezeket tapasztal-
nánk, ha például Rebecca Nurse útját kísérnénk
végig. A második felvonás meghitt családi jele-
nete elengedhetetlen ahhoz, hogy tétje legyen a
bírósági színnek és az ítéletnek, de Proctor és Eli-
zabeth kapcsolatának alakulása, Proctor inga-
dozása, majd áldozatvállalása már nem tesz

zélsőségesen
tizenhárom felv
monstrum-nak a
megítélése, s

megjelenése, ősbemuta
Antal 1941-es kiadá-

sú világirodalom-történe

hozzá a lényeghez. Férj és feleség mohón és
egyre zavarodottabban keresi az utat egymás-
hoz, de bizonytalanságuk és bizalmatlanságuk
miatt sohasem tudnak feloldódni ebben a kap-
csolatban: Kelemen József (Proctor) és Márton
Eszter (Elizabeth) két szerető ember érzékeny,
ellentmondásos viszonyáról már mindezt el-
mondta az előzőekben. Proctor a halált választ-
ja, de döntése nem nőhet katartikus mozzanattá
- ebben az előadásban nem válhat hőssé senki.
A morális fölény sem magasztosíthatja fel az ér-
telmetlen halált. Rebecca Nurse (Molnár Piros-
ka) biztatón, vigasztalón öleli át Proctort, aztán
elindul a vesztőhely felé, miközben arra panasz-
kodik, hogy aznap még nem reggelizett. ő biztos
benne, hogy perceken belül az Úr lábainál fog ül-
dögélni, de akik maradnak, csak azt érzik, hogy
mindent betölt az égett hús szaga.

A bírósági tárgyalás végén Proctor így kiált fel
borzalmában és kétségbeesésében: „Meghalt
az Isten!" A gépírókisasszony a nagy felfordulás-
ban nem érti pontosan, és visszakérdez. Chee-
ver (Törköly Levente), a készséges törvényszol-
ga elismétli, érthetően, tagoltan, szenvtelen
hangon: „Meg-halt az Is-ten". Nietzsche óta
ennyit változott ez a mondat. Már felkiáltójel
sincs a végén.
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Elektra „...az utolsó két évtized legnagyobb drá-
mai alkotása... az ember csodálkozva látja, hogy
a nagy antiktéma milyen könnyen, milyen
természetesen engedi át magát az időszerű
feldolgozásnak... A végzetet a tudatalatti
helyettesíti; a drámának talán egyetlen
gyengéje, hogy
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