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Arthur Miller remekét 
rég nem játszották nálunk; 
a hajdani előadás emléke 
mégis él. És sokan em-
lékeznek a fi lmváltozat-
ra is, Yves Montand tölgy-
fából faragott Proctorára 
és Myléne Demongeot po-
kolbéli Abigailjére, az egész 
mű félelmetes, nyomasztó 
légkörére és felemelő tiszta-
ságára. A Salemi boszorká-
nyok kétségtelenül korunk 
legnagyobb drámai teljesít-
ményei közé tartozik. Art-
hur Miller — ha semmi 
mást nem írt volna életé-
ben, mint ezt az egyetlen 
tragédiát — akkor is bevo-
nult volna általa az iroda-
lomtörténet, a drámatörté-
net klasszikusai közé. 

A XVII. század végén, a 
komorságában és bigottsá-
gában megkeseredett ameri-
kai protestantizmus vidéki 
fészkében játszódó darab a 
vakbuzgóság romboló ere-
jéről, a dogmák gyilkos, bé-
nító ostobaságáról, a féle-
lem tömeghisztériát keltő 
fertőzetéről szól; egy, a val-
lásos hit álarcában megje-
lenő cinikus hatalom ter-
rorjának körülményei kö-
zött bontakozik ki a cselek-
mény. Ebben a légkörben 
minden lehetségessé vál ik: 
ártatlan félszavak, óvatla-
nul kiejtett mondatok jut-
tatnak bitóra ártatlanokat; 
a megtorlások fokozódó 
áradatában az önnön hatal-
mába szinte beletébolyuló 
gépezet a hazugságok és 
féligazságok, a hamis lát-
szatok és az indokolt rette-
gés légkörében a kicsikart 
vallomások hamis bizonyí-
tékait perdöntő deliktu-
mokká avatja. 

A szemünk láttára kibon-
takozó tébolyban — annak 
ellenére, hogy nyi lvánva-
lóan hűséges rekonstrukció-
ja a hajdani, valóban meg-
történt salemi „boszorkány-
pernek" — mégis, sokkal 
későbbi boszorkányperek 
előképét látjuk. Miller, 
mint ismeretes, a maccar-
thysta boszorkányüldözések 
idején írta drámáját; ami-
kor a spiclirendszer behá-
lózta az emberek minden-
napjait, amikor baloldali 
meggyőződésű állampolgá-
rok százait és ezreit vetet-
ték oda a mesterségesen 
felkorbácsolt tömeghiszté-
ria áldozatául: amikor az 
„elárult atomtitkok" pánik-
jában, teljesen nyilvánvaló 
justizmorddal villamos-
székbe ültették Ethel és Ju-
lius Rosenberget, amikor 
hosszadalmas és megalázó 
vizsgálatnak vetették alá 
Oppenheimer professzort, s 
amikor haladó gondolkodá-
sú tudósok, írók, művészek 

egész sorát fenyegette a 
modern inkvizíció vörösfaló 
hisztériája, akkor Miller 
drámája, minden mester-
kélt aktualizálás nélkül is 
a jelenhez szólt. A jelenhez 
és a jelenről. 

Mert a történelmi díszlet 
és valódi históriai hiteles-
ség egyetlen pillanatra sem 
fedte el a lényeget. Azt 
ugyanis, hogy ez a dráma 
Salemben és a X V I I . szá-
zadban játszódik ugyan, de 
bárhol, bármikor játszód-
hatna, ahol és amikor vak-
hit és cinizmus, féktelen 
hatalomvágy és kicsinyes 
bosszúállás szabályozza a 
hatalom tetteit. A darabban 
ki is mondják az egyik 
kulcsmondatot: aki nincs 
velünk, az ellenünk van. 

Márpedig minél tébolyul-
tabban purif ikál egy ural-
máért reszkető hatalom, 
annál kevesebben képesek 
egyetérteni vele; egyre ke-
vesebben tartanak vele, kö-
vetkezésképp egyre több a 
deklarált „ellensége" is. 
A logikai láncolat könyör-
telen: ahol egyre több az 
ellenség, ott egyre több 
akasztófát kell ácsolni s 
egyre több hóhért alkal-
mazni. 

Így üzen hadat — egyre 
gyorsuló iramban — az el-
idegenedő hatalom a mega-
lomániás percemberek ke-
zén egy egész népnek: bu-
kása elkerülhetetlen. 

Miller félelmetes lélekis-

merettel, az ember legmé-
lyebb vágyainak, ösztönei-
nek pontos analízisével ál-
l ítja a színpadra figuráit. 
Hőse, John Proctor, egysze-
rű ember: drámai vétsége, 
hogy Abigail lel , a szolgáló-
lánnyal megcsalta nagysze-
rű és tiszta feleségét, s k i -
hívta a szerelmes lány ör-
dögi indulatú bosszúját. 
Hőssé emelkedése a dráma-
irodalom egyik legcsodála-
tosabb lélektani ívét rajzol-
ja: John Proctorból, a ta-
nulatlan parasztemberből, 
az esendő férfiból a körül-
mények kényszerítő ereje 
csikarja ki a válaszokat, 
amelyek a jel lem és erkölcs 
fénylő magaslataira veze-
tik. 

Berényi Gábor rendezése 
a dráma gondolati, f i lozó-
fiai és etikai üzenetének 
pontos felfogásán alapul. 

Úgy akar ja közvetíteni azt, 
hogy nyi lvánvalóvá v á l j é k : 
a gonoszság erői csak a 
gyávák cinkosságával sző-
hetik hálójukat; s hogy a 
tagadás, a szembeszállás er-
kölcsi ereje magával képes 
ragadni a jóra magányosan 
nem elég elszánt ingadozó-
kat is. A rendezés ízléses, a 
puritán környezethez illő, 
visszafogott és egyszerűség-
re törekvő. 

Ezt a rendezői koncepciót 
— amelyet Hubay Miklós 
fordítói teljesítménye is ins-
pirált (ez szinte a prédiká-
torok korának nyelvi tisz-

taságával szólaltatja meg 
Miller dialógusait) — az 
együttes legtöbb helyen ké-
pes megvalósítani. De nem 
mindenütt. A színészi telje-
sítmények egyenetlenek. 

Az est legjobb alakítását 
Horváth Sándortól láttuk, 
aki Hale tiszteletest, a be-
verly-i lelkipásztort testesí-
ti meg. Tüneményesen raj-
zolja fel a vakbuzgó, ördög-
űző-kötelességét halálosan 
komolyan gondoló protes-
táns papot, aki irgalmatla-
nul végére akar járni a dol-
gának, könyörület és belá-
tás nélkül, de aki egyetlen 
pillanatig sem hajlandó to-
vább a megtorlás cinikus 
apparátusának bűnrészes 
tettestársa lenni, amikor 
ráébred az egész építmény 
hamisságára. Megrendítően 
tiszta színészi teljesítmény: 
túlzások, pózok és a közhe-
lyek felhasználása nélkül 
való. Horváth Sándor dik-
ciójának tisztaságával, in-
tellektuális fegyelmével és 
a legapróbb részletek kidol-
gozásával élete egyik leg-
jobb teljesítményéhez ju-
tott el. Meggyőző és elraga-
dó tisztaságú figurát te-
remt Szemes Mari, aki tö-
kéletesen átélt játékkal va-
rázsolja elénk Elisabeth 
Proctort. Abigai l szerepé-
ben Bánsági Ildikót láttuk: 
az ördögi ravaszságú, ke-
gyetlenül egyszerű tervet 
kiagyaló kis ribancot reme-
kül formálta meg, de mint-
ha kissé adós maradt volna 
a szerelmes asszony színei-
vel, pedig Abigailt éppen 
John Proctor iránti mono-
mániává torzuló szerelme 
taszítja a halálos következ-
ményekkel fenyegető útra. 
Bodrogi Gyula Parris tisz-
teletesében megmutatja, 
hogy annyi más műfajú si-
ker után képes hitelesen 
megrajzolni egy rosszjelle-
mű, gyáva és bosszúálló 
pap a lak ját ; a darab végén, 
amikor rettegni kezd a kö-
vetkezményektől, félelmetes 
pillanatokat tud teremteni. 

Kránitz Lajos korrekt 
eszközökkel, jó drámai ér-
zékkel játssza John Proc-
tort. De: játssza, ahelyett, 
hogy azt írhatnánk: ő az. 
Nem a tehetségével, nem a 
szövegmondásával, nem fi-
gurateremtő készségével 
van a b a j : ehhez a szerep-
hez fel kell nőni, meg kell 
érni rá: nagyobb formátu-
mú egyéniség kell hozzá, 
aki a hallgatásával is ké-
pes betölteni a színpadot. 

A többi szereplő közül 
igazságtalanság lenne emlí-
tés nélkül hagyni Pálos 
Zsuzsát, Betty alakítóját és 
Fülöp Zsigmondot, őke-
gyelmessége, a főkormány-
zó-helyettes megjelenítőjét. 
Fehér Miklós kitűnően 
megoldott díszlete és Já-
noskúti Márta invenciózus 
jelmeztervezői munkája 
színvonalasan szolgálta az 
előadást. 

Geszti Pál 


