PONTFÉNY: MOHÁCSI JÁNOS

MOHÁCSI JÁNOS harmadszor rendezte meg az ISTENÍTÉLETet. ARTHUR MILLER A salemi boszorkányok címû
darabja alapján készült elôadását elôször 1995-ben Kaposvárott vitte színre, majd 2008-ban Pécsett is megrendezte. Legutóbb 2015 decemberében a VÍGSZÍNHÁZban készített elôadást a darabból. A három bemutató nemcsak egy elôadás történetét (egy rendezôi pálya alakulását) rajzolja ki, hanem az ország mentális-morális állapotának változását is. SÁNDOR L. ISTVÁN írása.

Egy rendezô útja
Mohácsi János az Istenítélet (elsô változatának) rendezésekor
már túl volt a szintén Kaposvárott színre vitt Tévedések végjátékán (1988), a Csárdáskirálynôn (1993) és A kávéházon (1994). Így
az Istenítélet egyértelmû sikere a nagy rendezôk közé emelte ôt.
Az 1995 februárjában bemutatott elôadás ugyanis az évad végén
elnyerte a színikritikusoktól a legjobb rendezés díját. (Akkoriban
még nem volt külön kategória a „legjobb elôadás”, így a díj valójában az évad elôadása címet jelentette, amelyért az Istenítélet –
az egyéni szavazatok szerint – a Székely Gábor rendezte új színházi Don Juannal versengett. A legjobb alternatív elôadásnak abban az évadban a Csányi János rendezte Szentivánéji álmot választották a kritikusok.)
Mohácsi János közben elkezdett máshol is rendezni, nemcsak
Kaposvárott. Elôbb Nyíregyházán (Milton, 1993; Krétakör, 1998; A
mandátum, 2000), majd a Nemzeti Színházban (Sárga liliom,
2004; Ördögök, 2007; Egyszer élünk, 2011), 2008-tól pedig Pécsett
is (A képzelt beteg, 2008; Istenítélet, 2008; Az elveszett levél,
2009) dolgozott rendszeresen.
Mohácsi elôször 1998-ban rendezte újra egy korábbi elôadását, ami akkor még kivételesnek számított. (1996-ban nem igazán
sikerült a vígszínházi Mágnás Miska, ezért két év múlva Mohácsi János „hazai pályán” ismét nekifutott a darabnak.) Sokáig tartotta
magát szakmai körökben az a vélekedés, hogy a Mohácsi-darabok
elképzelhetetlenek más társulat elôadásában, hiszen ezek az elôadások nemcsak egyszerû drámainterpretációknak tekinthetôk,
hanem olyan átiratoknak, amelyek részben nyelvileg, részben szerkezetileg is újragondolják a választott alapanyagot, ugyanakkor a
végeredményben érezhetô az elôadásban közremûködô színészek
aktív részvétele is: a figurák teljesen rájuk vannak szabva, sokszor
az elhangzó mondatok is tôlük származnak. (Mohácsi szerint az elsô igazi kollektív alkotás az 1996-os kaposvári Tom Pain volt.)

Aztán bô egy év alatt megdôlt az a vélekedés, hogy a Mohácsielôadások nem ragadhatók ki születésük közegébôl. Elôbb 2008
szeptemberében Rusznyák Gábor rendezett egy sokat ígérô, de
rosszul fogadott elôadás Szegeden A kávéházból. Majd októberben maga Mohácsi János rendezte újra az Istenítéletet Pécsett. (Ez
az elôadás hasonlóan sikeres lett, mint a kaposvári, a 2009-es
POSZT-on nemcsak a legjobb elôadás díját kapta meg, hanem a
zsûri jutalmazta Herczeg Adrienn és Pál András alakítását, valamint Khell Zsolt díszletét és Kovács Márton zenéjét is.) A harmadik
„Mohácsi-remixre” sem kellett sokat várni, 2010 februárjában a
rendezô Szatmárnémetiben is színre vitte a Veszett fejszét, amelyet 2005-ben Kaposvárott készített. (Ez az elôadás a 2006-os
POSZT-on a legjobb rendezés díját nyerte el, de a 2010-es szatmárnémeti változatot is beválogatták a versenyprogramba).
Közben alapvetôen megváltozott Mohácsi János helyzete. A kaposvári társulat korábbi meghatározó tagja a 2008-as igazgatóváltás
következtében elôbb a státuszát vesztette el, majd a lehetôséget is,
hogy Kaposváron dolgozzon. Mindez Mohácsit is a vándorrendezôk
helyzetébe lökte, így sokkal többet volt kénytelen dolgozni, mint korábban. Amíg addig évente egy, maximum két elôadást rendezett,
2010-tôl egyre több produkcióval jelentkezett. (2012-ben például öt,
2013-ban hat elôadást készített különbözô társulatokkal.)
Nyilván képtelenség ennyi újabb és újabb elôadásra alaposan
felkészülni – különösen mert a Mohácsi-átiratok idôigényesebbek,
mint a klasszikus drámainterpretációk, hisz nyelvi, dramaturgiai,
szerkezeti beavatkozást is jelentenek, és számítanak a társulat aktivitására is. (Legendák szóltak arról is, hogy milyen mértékben
nem készültek el az elôadások a bemutatóra.) Így kerülhettek elô a
rendezô munkáiban olyan darabok, amelyeket korábban már
megrendezett, tehát ismerte ôket, miközben új mûvek feldolgozásával, sôt – igaz, egyre ritkábban – saját darabokkal is jelentkezett.
(Újrarendezést jelentett ebben az idôszakban például a Csárdáskirálynô, 2011 Székesfehérvár; a Bolha a fülbe, 2012 Radnóti Színház,
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a Black comedy, 2013 Szombathely; A képzelt beteg, 2013 Örkény
Színház.) Ebbe a sorba illeszkedik az Istenítélet 2015-ös elôadása a
Vígszínházban. Ez utóbbit kiemeli a többi munkája közül az, hogy
Mohácsi mindháromszor jelentôs elôadást készített ugyanabból
az alapanyagból. (A vígszínházi elôadást is beválogatták a POSZT
versenyprogramjába. Bár díjakat nem kapott – egyedül a fôszerepet játszó Stohl Andrást jelölték a színikritikusok díjára –, mégis az
évad egyik kiemelkedô eseményének tekinthetô.)

A tömeg szerepe
Már az 1995-ös kaposvári elôadást is azok a dramaturgiai változtatások jellemezték, amelyek a késôbbi színrevitelekben is meghatározóak maradtak. Mohácsi Pécsett, késôbb a Vígszínházban is a
korábbi kaposvári szövegváltozatból indult ki, és ugyan a munka
során változtak, alakultak az elhangzó mondatok, némileg módosult a verbális réteg, de az Istenítélet felépítése, szerkezete, hatásmechanizmusa lényegében változatlan maradt.
Mohácsi János átiratában a legnagyobb változtatást az eredeti darabhoz képest az jelentette, hogy a rendezô – ahogy egy interjúban fogalmazott – Miller helyett megírta (és szereplôvé tette) a
salemi népet is, amire a drámaíró nem vállalkozott. Ez helyszínváltásokat is eredményezett. Az elsô és harmadik felvonás zárt, intim
térben játszódó jeleneteit Mohácsi nyilvános terekben helyezte át:
Parris tiszteletes szobájából a templom elôtti térre, illetve a törvényszék elôszobájából a bírósági tárgyalóterembe.
Mindhárom elôadás terét Khell Zsolt tervezte, ezek egymás
variációinak tekinthetôk. A díszlet meghatározó eleme egy meredeken emelkedô lépcsôsor, amelyet hátul és oldalt szigorú falak
zárnak le. Ez az elsô felvonásban a templom elôtti teret, a harmadik felvonásban a bírósági tárgyalóterem emelvényeit, a negyedik
felvonásban a börtön lépcsôsorát jelzi. Összességében pedig egy
zárt aréna benyomását kelti, amely térbelileg is összesûríti a benne
zajló akciókat. (A felemelkedô lépcsôsor alatt van berendezve a
második felvonásban Proctorék háza.) Ezeken a helyszíneken a jelenlévô a tömeg – a salemi közösség tagjai – állandó beszólásokkal
kísérik az eseményeket, amelyek nemcsak folytonos kommentárokat jelentenek, hanem a történéseket is alakítják.
Bár A salemi boszorkányoknak számtalan figurája van, Miller a
jelenetek többségében csak néhányat szerepeltet közülük. Ezzel
szemben Mohácsi a sokaságot lépteti fel, így az eredeti dráma kamarajellegét nagyszabású megoldásokkal helyettesíti, ami elsôsorban nem írói, hanem rendezôi feladatot jelentett számára. A kaposvári Istenítélet tömegmozgatásában jelent meg elôször határozottan Mohácsi sajátos „térlátása”, amely a késôbbi elôadásait is
jellemzi, és amelyet Janisch Attila – az Istenítélet pécsi elôadása
kapcsán – így jellemez: „Nem ritkaság, hogy akár 50-60 színészt is
mozgat egyszerre. Ugyanakkor sem a kaposvári, sem a pécsi színpad nem vígszínházi vagy operai méretû, tehát Mohácsinak na1 Egy válogató szempontjai. Beszélgetés Janisch Attilával. Ellenfény 2009/6.
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gyon értenie kell ahhoz, hogy a rendelkezésre álló viszonylag szûk
térben hogyan helyezi el ezeket az alakokat, hogy ne csak egy
masszaszerû rendezetlen tumultus váljon az egészbôl, hanem a
csoporton belüli kisebb alakzatok és a közöttük létrejövô dinamikai erôviszonyok is plasztikusan megjelenhessenek egy-egy ilyen
nagyszabású kompozícióban. És ehhez az érzékeny térlátáshoz
kapcsolódik az a bravúros rendezôi képesség, amellyel ebbôl a hullámzó, álladó átrendezôdésben lévô tömegbôl, amelynek a belsô
erôviszonyai is állandó változásban, átalakulásban vannak, idôrôl
idôre kiemel egy-egy karaktert vagy egy kettôst, nagyon éles villanófénybe állítva ezeket. Miközben ôk fontossá válnak ebben a rövid szekvenciában, a tömeg a háttérben változatlan gazdagsággal
hullámzik és lüktet, majd az éppen elôvillanó szûkebb szituációk,
karakterek máris visszasüllyednek a háttérbe, hogy onnan mások
emelkedhessenek ki.”1
Ugyanakkor a tömeg jelenléte teljesen más hatású a három Istenítéletben. A kaposvári elôadásban határozottan egyénített háttérfigurákat láttunk. Mohácsi ekkor már hosszabb ideje dolgozott a
kaposvári társulattal, amelynek egyik fô jellegzetessége az volt,
hogy a mellékszerepeket játszó színészek is jellegzetes karakterjegyekkel bírtak, egyedi személyiségjegyeket voltak képesek adni a figuráknak. A rendezô számos elôadásában hasznosította ezt a kivételes társulati jellegzetességet. Ezzel szemben Pécsett az Istenítéletben Mohácsi elôször dolgozott a teljes társulattal (elôtte egy kamara jellegû produkciót – A képzelt beteg – készített). Az akkoriban
átalakulóban lévô pécsi társulatban sok fiatal tehetség jelent meg,
Mohácsi elsôsorban rájuk épített (jobbára a kaposvári fôiskolás tanítványaira), akik meggyôzôen is játszották a vezetô szerepeket, de
a háttérben kevésbé markáns figurák mozogtak. Hasonlóak a benyomásaink a vígszínházi Istenítélet kapcsán is: inkább a sokaság
hatását kelti a tömeg, s kevésbé válnak ki belôle egyéni karakterek,
de kellô erôvel bírnak, pontosan szolgálják az összhatást, odaadó
energiákkal befolyásolják az eseményeket. (Hiába sokkal nagyobb a
vígszínházi színpad, itt a díszletet elôre hozzák, szinte az elôszínpadra építik fel, hogy hasonló méretû játéktér jöjjön létre, mint a
másik két elôadásban, így az események térbeli sûrûsége, teltsége
megmaradhat az adottságaiban sokkal nagyobb színpadon is.)
Az Istenítélet salemi népe pontosan úgy viselkedik, mint annak
idején A kávéház – az elôzô kaposvári Mohácsi-elôadás – vendégserege: folyton közbekotyognak, mindenre van valami megjegyzésük. Ezek az állandó közbeszólások egyrészt viccesnek hatnak, másrészt folytonosan kizökkentik az elôtérben zajló eseményeket. A
megjegyzések mélyen jellemzik a közösség állapotát is, elôítéletek
sokaságára ismerni bennük. Mintha mindenkit rosszindulatú feltételezések mozgatnának, mintha senki nem bízhatna a másikban,
nem hiheti, hogy egyértelmû vagy tiszta szándékok vezetik ôt. Alakoskodást, önzô érdekhajhászást tételeznek fel a másikról, folytonos szerepjátszást, ami alól saját maguk sem jelentenek kivételt. A
közösség ezen belsô állapota A kávéházban még csak rosszkedvû
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kommentárok sokaságát eredményezte, az Istenítéletben viszont
történetalakító tényezôvé válik. (Itt a szerepkényszerek alól csak
egy-két figura tudja kivonni magát, elsôsorban Rebeca Nurse.)
Mindhárom elôadás felütése ugyanazt a hatást kelti: egy összekavarodott világot, összezavarodott közösséget látunk. Az elsô jelenet mindhárom változatban csupa felfokozottság, zaklatottság, kiabálás. A nézôk elôször nem sokat érthetnek a hirtelen kialakult zûrzavarból, az üvöltve, ordítva elhangzó szavakból, viszont annál többet az indulatokból. Az érzékelhetô, hogy valami nagy baj van. Olyan
rendkívüli helyzet, amely egymásnak ugrasztja a közösség különféle
tagjait. Egy irdatlan kavargást látni, amelybôl azt lehet sejteni, hogy
mindenkinek baja van mindenkivel, bárki nekiugorhat a másiknak,
nem is kell ehhez különösebb indokokat keresni. Egy szétzilálódott
közösség jelenik meg az elôadások felütésében, amelynek belsô,
emberi koherenciája vészesen elkezdett erodálódni.

Bár az Istenítéletet indító jelenet összhatása az 1995-ös kaposvári
bemutatóhoz képest lényegében nem változott sem a 2008-as pécsi, sem a 2015-ös vígszínházi elôadásban, mégis teljesen más lett a
jelentése. 1995-ben a kritikák még csak a kaposvári rendezô nagyszerû dramaturgiai érzékét és kiváló mesterségbeli tudását emelték
ki. Egybehangzóan azt állították, hogy Miller klasszikussá vált darabjának érvényes változatát teremtette meg, de arról nem esett
szó, hogy mindennek különösebb társadalmi aktualitása lenne.
A 2008-as pécsi elôadásról szóló kritikák már erre is kitérnek.
A tömeg, a közösség kiemelt szerepét elemezve például Urbán
Balázs azt írta, hogy a játék arról szól, hogy „a diktatúrát nem feltétlenül valami démonikusan kegyetlen felsô hatalom szüli, hanem »alulról« – ostobaságból, haszonvágyból, bosszúból és félelembôl – is felépíthetô. S az így keletkezô hisztéria sodrásában
végül kiszolgáltatottá válhat mindenki – nem csupán az áldozatok, de azok is, akik az ôrületet gerjesztették, vagy éppen a hasznot kívánták lefölözni.”2
Mindez azt is jelenti, hogy Mohácsi már 1995-ben azt ábrázolta, ami a társadalom mûködésében igazán csak 2008-ban, és még
inkább 2015-ben vált igazán nyilvánvalóvá. Többek között a tömegmozgatásban is a társadalom mélyére szorított feszültségeket, ellentéteket, indulatokat jelezte, amelyek tényleges robbanással fenyegettek, és amelyek alapvetôen eltorzították a rendszerváltást követôen remélt társadalmi fejlôdést. (A kibontakozó új világtól sokan azt remélték, hogy a fanatizmus, a megvezethetôség, a
manipuláció eltûnik belôle. Hogy végre öntudatra ébredô, felvilágosult, szabad emberek fogják formálni a jövôt…) Ehelyett Mohácsi az 1995-ös Istenítéletben (és más elôadásaiban) is – és nemcsak
a fôszereplôkben, hanem a háttérfigurákban is – azokat a kétes
emberi minôségeket mutatta meg, amelyek összhatásukban nem
a kooperáció, a kompromisszumkeresés képességét ígérik, hanem
egyre inkább a kíméletlen küzdelmek, az önfelszámoló harc irányába lökik a közösséget. Az Istenítélet színházi hatásának egyik
legfôbb társadalmi üzenete ez.
Ennek az élménynek az erôsödését érzékeljük, ha végigtekintünk az Istenítélet elôadástörténetén. Az igazán nagy színház nem
feltétlenül arról szól, ami a jelenben történik, hanem arról, ami a
zsigerekben, a tudatalatti indulatokban, az álmokban készülôdik.
Ami szorongással tölti el az embert, és ami így öntudatlanul is alakítja a viselkedését, a világhoz, a többiekhez való viszonyát, lelki,
szellemi horizontját. Az 1995-ös kaposvári bemutatót szakmailag
az tette fontossá, hogy igen hatásosan (de nem hatásvadász módon) ábrázolt lényeges emberi, társadalmi mechanizmusokat.
Színháztörténeti jelentôségét pedig az adta, hogy már akkor azt
mutatta meg, ami igazán 13 vagy 20 év múlva lett meghatározó a
magyar társadalom „fejlôdésében”.

2 Urbán Balázs: Perújrafelvétel. Revizor 2009.06.04. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/928/istenitelet-a-miller-salemi-boszorkanyok-pecsi-nemzetiszinhaz-poszt-2009/
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A kávéház azt a pillanatot ragadta meg, amikor a kapitalizmus
szelleme kezdte átformálni a társadalmat. (Nem véletlenül kapta az
elôadás az Eredeti tôkefelhalmozás … két részben alcímet). Az elôadás ábrázolta világban senkit nem érdekelt semmilyen elv, erkölcs
vagy érték, mindenki a maga teremtette érdekeket próbálta érvényesíteni – a szerelemben éppoly kíméletlenül, mint az üzletben.
Ennek a folyamatnak a következô fázisa jelent meg az Istenítéletben, amely arról beszél, hogy elég néhány manipulátor, aki képes
a tömeg egy részét fanatizálni, s ezzel démonizálni a hatalmat, ezáltal uralni a világot – s mintegy „járulékos veszteségként” a katasztrófa peremére lökni a közösséget. A 2008-as pécsi bemutató után a
kritikusok még keresték a kifejezést, hogy pontosan mirôl is szól ez
a nagy erejû elôadás. A 2015-ös vígszínházi bemutató kapcsán azonban már senkinek sincs kétsége, hogy a jelent látjuk a színpadon.
Anélkül vált aktuálissá egy húszéves elôadás, hogy bármi lényeges
változott volna magában a rendezôi koncepcióban.
Pontosabban sok minden változott, mert alapvetôen megváltozott az elôadás társadalmi kontextusa. Ami egykor Kaposvárott
erôs, sodró színházi hatásnak tûnt, az most a Vígszínházban zsigerekig hatoló indulati erôként mûködik, amely komoly stresszhelyzetbe hozhatja az elôadást empatikusan figyelô nézôket is. Pedig a
színpadi helyzetek továbbra sem fordíthatók le jelenkori politikaitársadalmi szituációkra, összességében mégis úgy érzi a nézô,
hogy a saját világáról szól mindaz, amit lát.
Mohácsi nem készített kulcsdrámát Miller darabjából, semmilyen azonosíthatóságot, megfeleltetést nem jelez, nem játszik rá
semmiféle áthallásra (pedig volt olyan elôadása, amelyben ez is
fontos eszköze volt a humornak), de azt határozottan érzékelteti,
hogy modelldrámát látunk. Egyébiránt maga Miller is így dolgozott: 1953-ban azért idézte fel az 1692-es boszorkánypereket, hogy
a McCarthy szenátor irányította Amerika-ellenes Tevékenységet
Vizsgáló Bizottság szellemét, mûködésmódját mutassa be, amelyrôl maga is bôségesen szerzett tapasztalatokat. (Nyilván a darab
’61-es magyarországi ôsbemutatójának3 kapcsán sokan gondoltak
az 50-es évek kelet-európai koncepciós pereire is.)
A darab utalásai egy az egyben nem vonatkozhatók a jelenre.
(Miller szövege sem így mûködött annak idején.) Ma nem pontosan így zajlanak a politikai játszmák, nem ezek a manipulációs
technikák hatnak. De a megvezethetôség ugyanígy mûködik, s ennek nyomán ugyanaz a gyilkos fanatizmus válik uralkodóvá. A Vígszínház elôadásának elsöprô sikere (a bemutatón felállva tapsoltak
a nézôk) erre a ráismerésre utal.

Saját vétkekbôl mások bûne
Természetesen az Istenítélet hatása nemcsak a tömeg mozgatásából adódik, hanem a történet „elmesélésébôl”, a fôszereplôk megjelenítésébôl is. Mohácsi három rendezésének egyik legfôbb jel-

Bírósági a pécsi elôadáson

archív

legzetessége, hogy világosan láthatóvá teszi a történéseket, plasztikusan ábrázolja a meghatározó fordulatokat, de azt is érzékelteti,
hogy mégsem ezek az egyértelmûen feltáruló igazságok határozzák meg az eseményeket, hanem a részigazságokra rátelepedô különféle szándékok, a homályban eddig meghúzódó, és most a bizonytalanságban határozottan elôlépô irracionális erôk.
Ezt az élményt erôsíti a zenehasználat is. A kaposvári elôadásban még egyszerûen csak zsoltárok szóltak. Ennek helyére a pécsi
elôadásban Kovács Márton nagyszerû zenéje lépett, aminek variációját halljuk a Vígszínházban is. Már az elôadás kezdetén – még a
sötétben – felhangzik egy erôs dobütésekkel, zaklatott ritmusokkal kísért kórus (maguk a szereplôk énekelnek, s közben különféle
„hangszereken” verik a ritmust). Mindez egyszerre idéz zsoltáréneklést és törzsi zenét. Az Istenrôl zengô áradó kórusok közösségi létet tételeznek fel, de az ütôhangszerekkel megteremtett ritmusalapok azt jelzik, hogy ez a közösség még a törzsi viszonyokhoz közeli állapotban él (mindez természetesen nem a társadalmi
viszonyokra, hanem a mentális állapotokra értendô). Még egy szó
sem hangzott el az elôadásban, és már arra gondolunk, hogy ennek a közösségnek a fanatizmus az egyik legfôbb belsô problémá-

3 Marton Endre rendezését a Nemzeti Színházban játszották Bitskey Tibor (Proctor), Mészáros Ági (Proctorné), Pécsi Ildikó fh. (Abigail), Ungváry László
(Parris), Kálmán György (Hale), Básti Lajos (Danforth) fôszereplésével.
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vígszínházi változatban pedig svájci. Itt az egész elsô felvonást átszövô „svájcizás”-sal Mohácsi azt érzékelteti, hogy az elôítélet, a
gyûlölet tárgya bármi lehet, ennek sosincs racionális oka.)
De az elsô felvonás során mindig eltereli valami a figyelmet arról, hogy pontosan kiderüljön, mi is történt elôzô éjjel. Hol egy közbeszólás, hol egy új esemény, egy váratlanul bedobott téma, egy
nem várt fejlemény zökkenti ki a „nyomozást”. (Ez így zajlik késôbb
is az egész darab során.) Késôbb ismét elérkeznek a szereplôk
ugyanazokhoz a pontokhoz, amelyek részben homályban maradtak, és most még pontosabban derül ki róluk az igazság. De aztán
egy újabb „elterelô mozzanat” még nagyobb homályba borítja ôket.
Ez a „mechanizmus” mûködteti az elsô és a harmadik felvonást, de
részben a második felvonásban is hasonló események zajlanak.
Az elsô felvonásban – amikor a szereplôk visszatérnek az eredeti kérdéshez – nemcsak az derül ki, hogy a lányok halottat idéztek az
éjszaka, hanem az is, hogy ehhez vért is ittak. „Boszorkányok! – kiáltja rájuk a tömeg, és fel akarják ôket akasztani vagy a folyóba dobni.
Erre Abigail (Szilágyi Csenge) Titubát kezdi vádolni, hogy csak ô tehet mindenrôl. Erre a felgerjedt tömeg – amihez az alaphangulatot
Hale tiszteletes (Hevér Gábor) már-már extatikus ördögûzési szertartása teremti meg – a „svájcira” ront, és a lincselés elôkészítéseként a lábánál fogva felhúzzák egy kötélen a magasba. (Ez mindhá-

ja. A sodró zene és a dinamikus mozgások együttese kezdettôl
fogva olyan világot idéz a pécsi elôadásban és a Vígszínházban,
amelyben az irracionális erôk uralkodnak, és a józan meggondolásoknak nem sok esélye van benne. Erre rögtön bizonyítékot kapunk az elôadás felütésében.
A történet a Vígszínházban is azzal kezdôdik – már amennyire kivehetô az elôadást indító kavargásból –, hogy Parris tiszteletes (Hegedûs D. Géza) megleste éjjel a lányokat, amint az erdôben meztelenül táncoltak. Amikor Betty (Puzsa Patrícia) meglátta
az apját, elájult, és most hiába élesztgetik. Egyesek már egyenesen boszorkányságot emlegetnek, sôt néhányan azt suttogják,
hogy a lányok repültek is. Leginkább Putnam (Gados Béla) és a felesége (Igó Éva) ragaszkodik ahhoz, hogy rontó erôk szabadultak
a városra, akikrôl késôbb egyértelmûen kiderül, hogy ôk maguk
bízták meg Parris tiszteletes rabszolgáját, Titubát (Kopek Janka),
hogy szellemet idézzen, mert szerették volna megtudni, hogy miért halt meg csecsemôként hét gyermekük. (Meggyôzôdésük,
hogy ez nem a természet vagy Isten mûve, hanem ártó erôk mûködésének eredménye.)
Bár – ahogy Parris mondja – „a halottidézés égbekiáltó, szörnyûséges bûn”, késôbb mégsem a megbízást adó tekintélyes polgárokat vonják felelôsségre, hanem a szertartást végzô Titubát
(aki Millernél néger, a kaposvári elôadásban holland, a pécsi és a

A vígszínházi Parris tiszteletes (Hegedûs D. Géza)
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A bíróság a Vígszínházban (Danforth: Fesztbaum Béla; Hawthorne: Felhôfi-Kiss László; Dr. Griggs: Lukács Sándor)

rom elôadásban hasonlóképp történik, csak a színpad más térbeli
pontján. A Vígszínházban szinte a nézôk feje fölött leng Tituba.)
A megrettent lány mentséget, menedéket keres. Azt várják
tôle, hogy vallja be, hogy az ördöggel cimborált, így ezt nem is tagadja, de ô is hárít: szerinte mások az ördög igazi szövetségesei. És
Hale, illetve Parris sürgetô kérdésére – miután elôtte csak zavarodottan azt ismételgette, amit kérdeztek tôle – neveket is elkezd
sorolni. Ekkor Abigail is megérzi a menekülés lehetôségét. „Jézushoz akarok térni” – kiáltja, és ô is nevek sorolásába kezd. A felajzott
hangulathoz csatalakozik a többi lány is. A saját vétküket így hárítják át mások bûnévé, ezzel elszabadítva az ôrületet Salemben. Ezzel zárul az elsô felvonás.

„Nem az ördög, hanem a bosszú”
Valójában ez hozza Salemre a bostoni egyházi bíróságot, amelynek
érkezésével a boszorkányüldözés mintegy hatalmi szintre helyezôdik. Fontos határpontot a második felvonásban lép át a bíróság,
amikor már nemcsak gyanús, a közösség perifériáján élô, jobbára
megvetett alakokat vonnak vád alá, hanem tekintélyes, köztiszteletben álló személyeket is – többek között Proctornét (Herczeg
Adrienn), akirôl mindenki tudja, hogy buzgó vallásos lélek. Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbbá válik az is, hogy az eseményeket nem
az igazság kiderítésének szándéka mozgatja. A racionálisan belátható ok-okozati összefüggések helyébe irracionális, nehezen átlátható szempontok lépnek.
Például azért jön Cheever (Papp Dániel) és Herrick (Karácsonyi
Zoltán) letartóztatni Poctornét, mert rontással vádolta meg ôt
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Abigail, aki összeesett a bírák elôtt, majd egy tût találtak a hasába
szúrva. Ekkor mondta a lány, hogy Proctorné hozott rá rontást.
Cheeverék meg is találják az asszony házában a babát, amellyel a
varázslás zajlott, hisz ugyanúgy áll ki a baba hasából a tû, mint Abigailbôl. Ezt a bíróság egyértelmû bizonyítéknak tekinti. Pedig tudjuk, hogy a baba csak az imént került a házba: Proctorék szolgálója, Mary Warren (Péter Kata) adta Proctornénak, a lány aznap varrta a bíróságon, és a tût is maga felejtette benne – ráadásul mindezt
Abigail is látta. Joggal tételezi fel hát Proctor, hogy Abigail maga
szúrhatott a hasába tût, hogy ártson a feleségének. De „a nyomozó hatóságot” nem igazán érdeklik a tények. Csak a babát keresik,
hogy legyen mit bizonyítékként felmutatni, és mire építeni a várható eljárást. (És hogy a baba teljes története épp az ellenkezôjét
bizonyítja, azt igyekszik homályba burkolni a hatóság.)
Hale sem tiltakozik, pedig egyre mélyebb kételkedéssel figyeli a bíróság mûködését. (Ezért nevezi ôt késôbb Proctor gyávának.)
Csak annyit mond, hogy ha ártatlan az asszony, akkor a bíróság
majd úgyis felmenti. Erre felcsattan Proctor: „Ha ártatlan? Ha? De
hogy Parris ártatlan-e, meg Abigail, meg a többi ribanc, azt kérdezte már valaki? Aki vádaskodik, az mindjárt szent? Milyen bíróság
az, ahol nem a bûnt, hanem az ártatlanságot kell bizonyítani? Tudom én, mi jár Salem utcáin! Nem az ördög, hanem a bosszú.”
Az elsô és második felvonás utalásaiból már tudhatjuk, hogy
Proctornak korábban viszonya volt Abigaillel, aki akkor náluk szolgált. Amikor Proctorné rájött erre, elkergette a lányt a háztól. Proctor még mindig vonzódik Abigailhez, nem tud tôle egyértelmûen
szabadulni, így a lány azt hiheti, hogy vissza tudja szerezni a férfit,
ha a felesége már nem áll az útjukba. Ez derül ki abból is, amikor az

elsô felvonásban kettesben találkoznak Salemben. És ez derül ki abból is, ahogy a Vígszínház elôadásának második felvonásában szikrázik a levegô Proctor és a felesége között: csupa gyanakvás, csupa
lefojtott feszütlség, elnapolt indulat, ahogy együtt vannak. És nem
is kell sokat várni a robbanásra. Veszekedésük közben még a vacsorára készült nyúlpörkölt is a földre kerül. De az asszony letartóztatása után Proctor a felelôsségére ismer. Úgy érzi, hogy nem habozhat
tovább Abigaillel kapcsolatban, hisz ezzel a felesége halálát is okozhatja. Ezért indul a bíróságra tanúskodni Abigialék ellen, és viszi magával Mary Warrent is, aki pontosan tudja, hogy mi is történt.

Homályba burkolt igazságok
De a Danforth (Fesztbaum Béla) irányította bíróság a gonosz lelkek
üldözését tekinti a küldetésének, és ebben – úgy tûnik – a tények
csak zavarják ôket. Megkérdôjelezhetô evidenciát állítanak a mûködésük középpontjába, s ezzel rendre homályba burkolják a vizs-

Abigail és társai a bíróságon a Vígszínházban (középen Szilágyi Csenge)

gálat közben kiderülô igazságot is. A démonok üldözésére koncentrálnak, de ezzel valójában démonizálják a korábban is feszült
helyi viszonyokat.
A bíróság elnöke ki is jelenti, hogy „a szakértôk és a hatóság
némileg megalapozott véleménye szerint a tárgyalásokon e gyermekeken [Abigailéken] keresztül ô [mármint Isten] szól hozzánk”.
Ugyanis – ahogy máshol folytatja – „a boszorkányság ipso facto –
látszatra és természeténél fogva – láthatatlan bûncselekmény”.
Ezért az ilyen ügyekben a tanú „csak a boszorkány és az áldozat”
lehet, „senki más”. Tehát úgy kezelik a lányokat, mint tanúskodó
áldozatokat, akik a láthatatlan bûnösökrôl: a boszorkányokról tehetnek vallomást. És vádjaik alapján sorra tartóztatják le és ítélik el
a salemieket. (A harmadik felvonásig tizenkilenc halálos ítéletet
hozott a bíróság, a negyedik felvonásban már százkilencvenhárom
áldozatról beszélnek.)
De Proctor most azt állítja – és ehhez hozza koronatanúként
Mary Warrent, aki hosszas lelkiismereti vívódás után vallomást is tesz

Sulyok László
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–, hogy a lányok valójában sosem láttak szellemeket, hogy hazudtak,
amikor az ördöggel való cimborálással vádoltak meg salemi asszonyokat. Mindez persze az egész bíróság mûködését, sôt a teljes eljárás jogosságát – magának a vizsgálatnak a létjogosultságát – kérdôjelezi meg. Ezért ajánl Danforth azonnal alkut: ha Proctor valóban
csak a feleségét akarja az állításával megmenteni, akkor egy évre szavatolja az asszony életét. (Kiderült róla, hogy terhes, és a gyerek születéséig mentességet ígér a bíró.) Proctor el is gondolkodik a lehetôségen, de a többi ártatlan érdekében nem fogadja el az ajánlatot.
Proctor és Mary vádját a lányok természetesen tagadják. És
Danforth is csak ártatlan gyermekekként hajlandó tekinteni rájuk.
Proctor erre feltárja mindazt, ami a bírósági eljárás során homályba
borult – amirôl mindenki tud, de amirôl már senki nem beszél: hogy
aznap este a lányok meztelenül táncoltak, sôt bájitalt is fôztek, halottakat is idéztek. (Az egyházi bíróság szemében ez mind fôbenjáró
bûn.) Amikor Danforth kérdései nyomán mindez teljesen nyilvánvalóvá válik, akkor a vádat képviselô Hawthorne bíró (Felhôfi-Kiss László) kénytelen közbelépni a „bíróság tekintélye” érdekében.
A maga sajátos módján kérdôjelezi meg, hogy Mary igazat
mond-e. Miután kiderült, hogy az eddig evidenciaként használt té-

Hale érkezése a Vígszínházban (középen Hegedûs D. Géza és Hevér Gábor)
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nyek hamisak, most már csak a szavak szó szerinti értelmébe lehet kapaszkodni. Azt kérdezi hát a lánytól, hogy ha nem látta a boszorkánysággal vádolt személyekbôl kiszállt gonosz lelkeket, akkor miért ájult
el emiatt többször is korábban. Csak színleltünk – válaszolja Mary. Ha
így van, akkor ájuljon el most is – parancsol rá a lányra Hawthorne. És
amikor erre a nyilvánosság közepére állított lány többszörös felszólításra sem képes, akkor ezt annak bizonyítékául tekinti a bíró, hogy korábban igenis gonosz lelkek hatottak rá. (Az irracionális erôk tényszerûbbnek tûnnek számára, mint a racionális magyarázatok.)
De Hawthorne elterelô hadmûvelete csak félig jár sikerrel, hisz
Danforth továbbra is Abigail felelôsségét firtatja. Erre a lány burkoltan a bíróság elnökét is megfenyegeti. („Azt hiszi, a Sátán egy
fôbírónak például nem tudja megzavarni az eszét?”) Majd – mintegy Mary állításának bizonyítékaként – gátlástalan színlelésbe, igazi színjátékba kezd: mintha jeges szél fújna, remegni kezd. A többi
lány engedelmesen követi. Majd Maryt vádolják meg, hogy ô küldi
rájuk a rontást. A lány persze kétségbeesetten tiltakozik…
Ekkor közbelép Proctor: „Hogy mersz te a mindenhatóhoz fohászkodni? Mocskos ribanc!” – kiáltja Abigailnek. Majd az elhûlt
Danforthéknak bevallja, hogy az általuk ártatlan gyereknek tekin-
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A szembesítés a Vígszínházban (Proctor: Stohl András;
Danforth: Fesztbaum Béla; Abigail: Szilágyi Csenge)

tett lánynak viszonya volt vele. Danforth a cellájából elôvezettetett
Proctornétól várja mindennek a megerôsítését. Az asszony ekkor
tulajdonképpen mindent bevall. Ha akarná a bíróság, látná az igazságot, ami most kiderül a nyilvánosság elôtt is. Az asszony elmondja, hogy úgy érezte, hogy a férje elfordult tôle, és hogy szerelmes
lett Abigailbe. De közben menteni is akarja a férjét, részben magát
is. Ezért ad a legvégsô kérdésre kitérô választ. Nem a tényeket tagadja, hanem mentséget keres rájuk. Ezért nem mondja ki a parázna szót. Danforth ismét csak egy szóhoz ragaszkodik, amit a korábbi vallomás már sokszorosan körülírt. De mindig lehet találni valamit, ami homályba boríthatja az igazságot.

Önérvényesítés – önfelszámolás
Mindenki érzi ezt, hogy más bizonyosodott be, mint amit a szavak
jelentenek, ezért egyezik bele könnyen Danforth is, hogy hívják
vissza az asszonyt. De Abigail nem engedheti meg, hogy szó szerint is rásüssék a paráznaság bélyegét. Ezért újabb kétségbeesett
színjátékba kezd. Mintha ismét a gonosz lelkek törnének rájuk.
Most is elsôsorban Mary Warrent veszik célba. A megzavarodott
lány – attól is kétségbeesve, hogy a társai elfordultak tôle, ôt vádolják – végül Proctorra mondja ki, hogy az ördög embere.
Danforth-ék manipulációs technikája ismét tökéletesen mûködött. Ismét vallomást csikartak ki a láthatatlan bûnre. Most is
addig feszítettek egy kiélezett helyzetet, amíg egy szorongások

gyötörte vétkes – nem bírva tovább a lelki terhet – szabadulást keresve nem kiált ki bûnösnek valakit, aki aztán az egész közösség
elôtt bûnbakká tehetô. Most külön nyeresége a bíróságnak, hogy
arra süthetik rá a bélyeget, aki az egész eljárásuk, egyáltalán a mûködésük létjogosultságát tagadta. Proctorban valójában az isteni
igazságosság hitének maradéka törik össze letartóztatásakor, amikor világgá kiáltja, hogy „Isten halott”.
Az Istenítélet világában minden önérvényesítô és önmentô
szándék ugyanoda vezetett: az önfelszámoláshoz. Mindenki épp az
ellenkezôjét érte el, mint amire törekedett. Parris nem akart mást,
csak eltitkolni, amit az unokahúga, Abigail és a lánya, Betty mûvelt
az erdôben. De mert elképzelhetetlen számára, hogy ne vegyen
részt az események alakításában, ezért nem eltusolja, hanem démonizálja a problémát. Végül azonban a negyedik felvonásban
megszökik tôle a lánya, sôt Abigaillel együtt ki is rabolják. Abigail
sem akar Proctoron kívül elérni mást. Csak menekül a kényszerhelyzetekbôl. Csak a maga javára akarja fordítani a pillanatokat, amelyek a megalázásával fenyegetnek. És ezt olyan eredményesen teszi, hogy Proctort is a máglyára kergeti. Ô maga pedig elszökik Salembôl, belemenekül a nagy sötét ismeretlenbe. Proctor sem akar
mást, csak megtartani, visszaállítani a becsületét, amibôl az lesz,
hogy minden bûnét nagy nyilvánosság elôtt vallja be. Elizabeth sem
akar mást, csak megtartani a férjét, akinek máglyahalálával zárul az
elôadás: felizzik a vörös háttér, és pernye hull az alant várakozókra.
Hale sem akar mást, csak a gonoszt elûzni a városból, és végül azzal
kell szembesülnie, hogy maga szabadította a rontást a salemiekre.
A felbolygatott, egymás ellen hadakozó, démonizált közösség
végül önmagát számolja fel. Ekkor kapnak mélyebb értelmet Remete Krisztina jelmezei is. A másik két Istenítélet más által tervezett, furcsán archaizáló ruháival szemben a Vígszínházban egészen
különös öltözékeket látunk. Csupa diribdarabból van összevarrva
mindegyik, a különféle anyagokat sokféle hasíték, zipzár kapcsolja
össze. Ezek az öltözékek is egy darabjaira hullott világról beszélnek, amelyben a nyomorúság a meghatározó.
Itt már csak az a kérdés, ki hogyan pusztul bele abba a világba,
amely lélegzetvételnyi esélyt sem ad az életnek. A Vígszínház elôadásának végén ez teljesen egyértelmû. Mint ahogy az is, hogy
nincs mit megmentenie Proctornak: sem a nevét, sem a becsületét. Egy halott világban ugyanis már talán csak az a kérdés, hogy a
pusztulásnak melyik nemét választja az ember, a hosszú szenvedést vagy a gyors tûzhalált.

Humor és indulat
Ez a végállapot mindhárom Istenítéletben egyértelmû. De az egykori
kaposvári elôadás végén ezt még groteszk fintor oldotta. Miután az
egész negyedik felvonásban végig tehenek bôgését lehetett hallani, a
szereplôk pedig arról beszéltek, hogy gazdátlan, éhes tehenek sokasága lepte el a várost, miután a farmereket bebörtönözték, kivégezték,
a záróképben egy pillanatra egy magányos tehénre nyílt szét a függöny. Úgy állt a színpad közepén, mint egy groteszk bálványszobor.
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Ez a kép már a pécsi elôadásból is elmaradt, és a vígszínházi
bemutatóban sincs nyoma. Mohácsi most ennyi feloldást sem enged meg. Nem teremt felmentést a képtelenség, nem vigasztal
meg az abszurd. Mert maga a világ vált felfoghatatlanul abszurddá, és ettôl az egész történet sokkal kísértetiesebbé. A végén már
mosolyogni sem tudunk a nyomorúságon, ami mindent elborít.
Annak idején a kaposvári elôadáson többet – vagy legalábbis
felszabadultabban – lehetett nevetni, mint a mostani vígszínházi
bemutatón. Pedig mindhárom változatot az jellemzi, hogy a rendezô szabadon és gátlástalanul játszik az egymásnak ellentmondó
(esetleg egymást kioltó) hatások között. Már a kaposvári elôadásban is komikussal keverte a tragikusat, viccet illesztett a feszült pillanatokba, megnyitotta a sodró erejû történések mulatságos dimenzióit is. (Ez tovább erôsödött a pécsi elôadásban, amelyben
már alkotótársként részt vett Mohácsi István is. Például a komikus
szál erôsítése miatt írták tovább Dr. Griggs szerepét, aki Millernél
és a kaposvári elôadásban is csak az elsô felvonásban jelenik meg,
de a pécsi és a vígszínházi változatban végig szereplô marad. A részeges orvos tagja lesz a bíróságnak is, és a tárgyalás közben elhangzó értetlen, ostoba megjegyzései is vicces hatást keltenek.)
A mostani vígszínházi bemutatón azonban a humort némileg
elnyomja az az indulat, az a feszültség, amely az egész elôadást
meghatározza. Talán azért, mert a fanatizmussal szemben valahogy mindenki kiszolgáltatottabbnak tûnik. Mohácsi most nem
adja meg annak az esélyét, hogy bármiféle pátosz vagy hôsiesség
jelenjen meg a történetben. Így nincs lehetôség annak a hétköznapi heroizmusnak a megszületésére sem, amely Millernél mégiscsak meghatározó a darab zárásában. A vígszínházi Istenítéletben
senkinek nincs meg az esélye arra, hogy saját története hôsévé váljon, a legkevésbé Proctornak (bár azért Stohl András alakításában
érezni erre némi hajlamot). Itt csupa vesztest, elveszett lelket láttunk, akiket a záróképben felizzó tûz akkor is elemészt, ha most
épp még elkerülik a máglyát. („Együtt fogunk égni a pokolban” –
mondta még a letartóztatásakor Proctor, és az elôadás végén ez a
közös kárhozat válik bizonyossá.4)

Szerepek, figurák, színészek
A vígszínházi Istenítéletrôl megjelent írásokban, blogbejegyzésekben sok szó esett arról, hogy vajon önálló elôadásnak tekinthetô-e
az új bemutató. Hisz – ahogy korábban utaltunk rá – a darab szerkezete, felépítése nem változott (bár sok helyen módosult a szöveg), a rendezôi megoldások is hasonlóak (a három elôadás kulcspontjain ugyanaz történik, még ha konkrét kivitelezésük eltérô is).
Ugyanakkor – ezt próbáltuk a korábbiakban kifejteni – alapvetôen
más a három elôadás jelentése. És ez nemcsak abból adódik, hogy

más társadalmi-kulturális kontextusban másképp hat ugyanaz a
színrevitel, hanem abból is, hogy a rendezôi elképzeléseket más
társulat és más színészek valósítják meg.
Mohácsi János pontosan megszabja az elôadás szerkezetét,
mûködésmódját, hatásmechanizmusát, de ezen belül – a három
elôadásból ez derül ki – szabadon hagyja mûködni a színészeket,
akik a maguk egyedi módján lakhatják be a szilárdan felépített kereteket. Úgy tûnik, hogy Mohácsi nem figurákban, hanem színészekben gondolkodik, ugyanis a három Istenítéletben nem látni
törekvést arra, hogy a megjelenített alakok hasonlítsanak egymásra. A rendezô teljes hitelességet vár az adott szereposztásban részt
vevô színésztôl, de a konkrét figurákat sem külsô, sem belsô tulajdonságaikban nem próbálja meg egymáshoz közelíteni.
Sôt a három Istenítéletben az a legfeltûnôbb, hogy ugyanazokban a szerepekben teljesen más figurákat látunk. Bár ugyanazon koordináták között mozognak, és a történetet is hasonló
irányba lökik, de egymástól is élesen eltérô karakterek születnek
ugyanazokban a szerepekben. Ezek nem rendezôi, hanem színészi
különbségekbôl adódnak – miközben a különbözô alakok között
nincs értelme minôségi különbséget tenni.
Például mindhárom Parris tiszteletest a bizonytalanság és az
eltökéltség valamiféle furcsa kevercse határozza meg. De ez teljesen más formában jelenik meg a három szereplônél. A kaposvári
Kovács Zsolt szorongó, alakoskodó kisembernek tûnik, aki komikusnak hat, amikor szigorúan próbál fellépni a gyülekezettel szemben. De akkor is az, amikor végtelenül lojális próbál maradni a bírósággal szemben. Nemcsak belsô bizonytalanságait, hanem saját
vétkeit is palástolni próbálja, s ettôl meglehetôsen ostobának tûnik. „Nem mondhatni, hogy gonosz, de kisszerûségével többet
árt, mintha maga szervezné meg az iszonytató demonstrációt” –
írta róla annak idején egy kritika.5
Kocsis Pál viszont – aki kaposvári színészként vendégként játszott a pécsi elôadásban – az önáltatásnak teljesen másfajta portréját rajzolta meg Parris alakjában. Az ô vehemensebb, darabosabb
figurájából totálisan hiányzik a képesség, hogy önmagával szembenézzen. Így Kocsis az önáltatásnak, öncsalásnak, hárításnak,
„struccpolitikának” rendkívül széles és igencsak mulatságos palettáját rajzolja fel. Hasonlóképp komikus Hegedûs D. Géza Parris
tiszteletese is, de egészen más színekbôl van kikeverve. Benne a
sunyiságnak, a pitiánerségnek, a nagyot mondásnak és nagyot
akarásnak egészen más motivációi mûködnek, amely hol gátlástalan handabandázáshoz, hol pitiáner hajbókoláshoz vezet, miközben az ôszinteségnek egy szikrája sem gyúlik ki benne.
A három elôadásban némileg más irányba mozdítja az eseményeket a Salembe érkezô Hale tiszteletes6, hogy aztán a három változatban egészen különbözôképpen ismerjen rá a bíróság mûkö-

4 Mert Isten kiváltképpen kárhozatra veti azt, aki gyáva kivezetni az embereket a sötétségbôl, ahogy én gyáva voltam, és ahogy gyáva itt mindenki! –
mondta Proctor a harmadik felvonásban.
5 Tasnádi István: Meg-halt az Is-ten. Színház 1995/7. 12–14. o. 13.
6 Kérdés például, hogy ô fanatizálja-e az ördögûzéssel a tömeget, vagy a maga józanabb mentalitásával sem tudja visszatartani a felajzott embereket.
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désének valódi természetére. A kaposvári Znamenák István az ördögûzés magabiztos, talán kissé öntelt szakembereként érkezik,
aki – mikor összekeveredni látja a dolgokat – nem sajnálja az energiát, hogy az események mögé próbáljon látni. Eközben fokozatosan az immoralitás jelenlétére ismer, amivel szemben egyre tehetetlenebbnek érzi magát, ezért ô is némi cinizmussal reagál rá. A
történet végére ahhoz a felismeréshez jut – és ezt sugallja Proctornak is –, hogy a legteljesebb igazság a hazugság vállalása, Isten dicsôségére tenni talán csak az ördögöt szolgálva lehet.
A pécsi elôadásban a Pál András játszotta Hale-ben sokkal több a
fanatizmus, ezért már csak késôn ébred rá arra a felelôsségre, hogy az
ördögûzésével ô maga mit szabadított Salemre. A vígszínházi Hevér
Gábor Hale-je határozottnak, de nem fanatikusnak tûnik. Talán józanabb is annál, hogy az irracionalizmust képviselje. Ezért szisztematikusan igyekszik felgöngyölíteni az események valódi okait, mozgatórugóit. De amikor az irracionalizmus erôi megpróbálják ôt is maguk
alá gyûrni, akkor nem tehet mást, mint hogy fellázad ellenük.
A boszorkányper a három Istenítéletben a bíróság teljesen eltérô közegében zajlik. A kaposvári Csapó György Danforth alkormányzója a bíróság munkájában alapvetôen a tekintélyt tartja a
legfontosabbnak, ugyanakkor pontosan érzékeli, hogy mennyire
ingatag tényeken alapul az eljárás. De arra nincs mód, hogy ebbôl
bármit is beismerjen. Már csak azért sem, mert kíméletlen szigorral mûködik mellette Tóth Géza Hawthorne bírója. Az ô sötét cinizmusa még kegyetlenebb jövôvel fenyeget. A pécsi Széll Horváth
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Lajos Danforth-a penge szigorral próbálja lebonyolítani a pert, miközben túl hiúnak s némileg jelentéktelennek is tûnik ahhoz, hogy
egyértelmûen uralja az eseményeket. Mellette Köles Ferenc bírója
ostoba fanatizmussal pótolja a hiányzó erôt.
Fesztbaum Béla a fôbíró sajátos változatát játssza a Vígszínházban. Mert az ô színészi alkatában – így az általa játszott figurában is
– van egy nagy adag tisztaság vagy ôszinteség. Miközben, amit csinál, az szörnyû, de érzôdik benne, hogy nem aljasság vagy kicsinyesség motiválja. Ennek ellenére nem tud megszólalni benne az igazság
úgy, ahogy Hale tiszteletesben megtörténik a fordulat. Talán azért
sem, mert a folytonosan Danforth körül sertepertélô Hawthorne Felhôfi-Kiss László alakításában a cinizmus eltökélt játékait bonyolítja.
Természetesen a magánéleti szál figurái is – akik a bírósági
tárgyalás fôszereplôivé válnak – egészen más tulajdonságokkal jelennek meg a három Istenítéletben. A kaposvári Csapó Virág egyértelmûen szerelmes nôként ábrázolta Abigailt. De a szerelemvágy
nemcsak eltökéltséggel, hanem némi gátlástalansággal is párosult
benne, így néha azt a benyomást keltette, mintha tényleg egy boszorkány eltökéltségét képviselné. A pécsi Märcz Fruzsinában kevesebb az elszántság, több az éretlenség s a felelôtlenség, meggondolatlanság. Így idônként olyan, mintha egy csapdába bonyolódott, kényszerek között vergôdô lányt látnánk. Szilágyi Csenge a
Vígszínházban számonkérô szerelmest játszik, akik azért enged
szabad folyást az eseményeknek, mert mélyen sérti az, hogy sem
a világtól, sem Proctortól nem azt kapja, amit szerinte érdemelne.
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Sulyok László

Proctor (Zayzon Zsolt) és Parris tiszteletes (Kocsis Pál) a pécsi elôadásban
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A kaposvári Márton Eszter szeretetében, odaadásában megcsalatott asszonynak mutatta Proctornét. (Egyáltalán a kaposvári
elôadásban sokkal több a gyengédség, a másik iránti figyelem, az
egymáshoz fûzô szeretet, mint a másik két elôadásban együttvéve.) Talán késôn ismeri fel, hogy szomorúságát, csalódottságát
mások szigornak és számonkérésnek látják, s ezzel önkéntelenül is
próbatételek sorozatát rótta szeretteire.
Mind a pécsi, mind a vígszínházi elôadásban Herczeg Adrienn játszotta Proctornét – az utóbbiban érettebben, szigorúbban, örömtelenebb alaknak mutatva az asszonyt. A vígszínházi elôadás egyik legszebb részlete, amikor Proctorné arról beszél a férjének, hogy rajta is
múlt, hogy miképp alakult a kapcsolatuk. Két meggyötört, megtört,
már semmit nem remélô ember áll ekkor egymással szemben. És
egyszer csak kiszakad az asszonyból a vallomás, hogy mennyire
visszataszítónak, csúnyának látja magát. És az, amit mond magáról,
egyszeribe ki is ül rá, a belülrôl áradó keménység és ridegség kívülrôl
is láthatóvá válik. Herczeg Adrienn Proctornéja egyszerû ember, aki
számára nem bonyolult a világ, amiben él, és megpróbálja azt egyszerû törvények szerint átlátni. És hogy mégis téved, az mindenki számára végzetes (akárcsak Proctor szerelmi szédülete).
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Istenítélet
CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ, KAPOSVÁR, 1995
A kaposvári elôadás Proctora Kelemen József játékában egy
tiszta szándékú, de megtévedt embernek tûnt, aki szégyenlôs bûnbánattal kereste a vezeklés útjait. Ha nem ítélünk szigorúan, akár
még a hôst is láthatjuk benne. A pécsi elôadás Zayzon Zsolt játszotta Proctorában nyoma sem maradt semmiféle heroizmusnak. Inkább egy kissé nehéz felfogású, darabos mozgású, érdes modorú
falusi gazdálkodót látunk benne, akit elsôsorban az indulatai és az
ösztönei irányítanak, Abigailhez való viszonyát is ez értelmezi.
A Vígszínházban Stohl András is alapvetôen egy szikár farmernek mutatta a figurát, aki azonban lefojtott indulatok sokaságával
van tele. Stohl nagyon takarékosan, nagyon visszafogottan,
ugyanakkor rengeteg energiával játszik. Miközben az elején teljesen világossá tette azt a vonzalmat, amit Abigail iránt érez, világosan követhetôvé válik az a küzdelem, amit önmaga ellen folytat,
hogy megfeleljen annak a szerepnek, amit magára rótt és amit a világban elfoglalt helyeként, a saját feladataként értelmezett. Nem ô
tehet róla, hogy csakis vereséget szenvedhet. Ebben a világban az
ilyen szikár igazságkeresés nem vezethet gyôzelemre.
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