
küli kezdőkből és amatőrökből - de aki
ezt eleve nem tudja, az az előadás alapján
nem láthat köztük különbséget. Mit
kezdjen ebben a produkcióban em-
berábrázoló képességével, erős intel-
lektusával Kézdy György vagy Iglódi
István, mit groteszk lírájával Jobba Gabi,
mit perzselő, konok intenzitásával a
vendég Madaras József? Csak azt, amit
azok a társaik, akik ilyen adottságokkal
még nem rendelkeznek (és e metódus
szerint nevelve nem is fognak) : nem
használják őket. Professzionista színészek
helyett amatőr akrobaták erőlködnek a
színpadon, akik a néző elidegenítését
újjáértelmezve a legjobb esetben a néző
idegesítését valósítják meg. Legföljebb a
másik vendég, Major Tamás tudja
megőrizni művészi szuverenitását:
„pókerképpel" (ha már ez a szép
anglicizmus külpolitikai újságírásunkban
meghonosodott) tart bemutatót korábbi
alakításaiból, elsősorban A komédiás
Archie Rice-éből; ha a rendező meg-
tehette ugyanezt, tőle miért vennők rossz
néven?

Az eddigiekből bizonyára kitűnt: Jancsó
Miklós filmművészeti tevékeny égére még
csak utalni sem kívánok, e részt mert nem
vagyok filmes szakember, és elemzési
próbálkozásaim méltatlanok lennének
hozzá, másrészt, mert úgy érzem,
egymástól abszolút független minőségek-
ről van szó: a Jancsó-filmekben a király
uralkodik, ezen a színpadon viszont csak
szórakozik. Mindenesetre: se a Jancsó-
filmeknek, se Jancsó korábbi színházi
rendezéseinek semmi lényegbeli köze
ahhoz, ami a Hasfelmetsző Jack színpadán
történik, és ezért hajlok rá, hogy az egész
előadást egyszeri epizódnak fogjam fel,
amely tartalmát tekintve valóban nem
több, mint fejedelmi móka, királyi
mulatság.

Megállapításomhoz legföljebb egyet
még hozzásóhajtok: bár Jancsóval együtt
mi is mulathattunk volna!

Hernádi Gyula: Hasfelmetsző Jack (Népszín-
ház-Várszínház)
Rendező: Jancsó Miklós. Díszlet: Banovits
Tamás. Jelmez: ifj. Banovits Tamás. Zene:
Bágya András. A rendező munkatársa: Kut-
schera Éva. Mozgás: Pintér Tamás. Tánc:
Barta Judit. Hangtecbnika: Pintér György.
Zenei vezető: Rossa László.

Szereplők: Jobba Gabi, Madaras József
m. v., Major Tamás m. v., Tordai Teri,
Marsek Gabi, Kézdy György, Bősze György,
Iglódi István, Nemes Kálmán, Vándorfi
László, Borbély Vali, Fási Attila, Fuglo-
vics Róbert és a Népszínház stúdiójának
tagjai és az Artistaképző Intézet növendé-
kei.

Macbeth, a „véres költő"
- Szolnokon
és Veszprémben

Korszerűsítési szenvedélyünk legtisz-
teletreméltóbb indítéka a régi nagy mes-
terek megértésének olthatatlan vágya.
Minél távolibb, különösebb a mű, annál
inkább izgatja fantáziáinkat, annál inkább
szeretnénk birtokolni a művet. Mi-nél
kevésbé értjük a múltat, annál elszán-
tabban aktualizáljuk. A shakespeare-i
életművel évszázadok óta tartó, kemény
menetekben folytatjuk a befogadásnak ezt
a hősi birkózását. Koronként győztesnek
kiáltjuk ki magunkat, harciasan
megbélyegezzük elődeinket, mondván,
Shakespeare csak a miénk, csak mi értjük,
csak mihozzánk szól, a korábbi századok
salabakterei csupán tönkretették,
meghamisították a műveket, amelyeket
atyjuk kizárólag azért nemzett, hogy a mi
modern érzeményeinket ki-fejezze és
igazolja. Kérdés persze, unokáink nem
fognak-e bennünket is leszamarazni, s nem
idézik-e fejünkre William Hazlitt híres
esszéjének csattanóját: „Ha meg akarjuk
ismerni az emberi géniusz erejét, olvassuk
Shakespeare-t. Ha viszont az emberi tudás
jelentéktelenségét akarjuk látni,
tanulmányozzuk Shakespeare
kommentátorait."

A Hazlitt-megállapítást persze nem azért
idézzük, hogy segítségével lebunkózzuk a
tegnapi és a mai Shakespeare-
kommentátorokat és velük együtt ön-
magunkat is. Az efféle megleckéztetés
teljesen haszontalan, terméketlen a
gyakorlatban és az elméletben egyaránt.
Az értelmezések mindig érdekesek, jel-
lemzőek, s többek között azért is figye-
lemreméltóak, mert sohasem az abszolút
igazságot hordozzák. Ha ezt tennék
egyébként, nyilván végtelenül unalmasak
és dogmatikusak lennének, talán agyon is
csapnák Shakespeare művésze-tét. Esetleg
korrekt szerzőt faragnának belőle - s ezzel
többet ártanának neki, mint az időnkénti
szélsőséges magyarázatokkal.
Őrjöngő Shakespeare-hasonítási má-

niánkat azonban olykor nem árt a távol-
ságtartás józanságával ellensúlyoznunk.
Az Erzsébet-kor és Shakespeare egyéb
kincseket is tartogathat számunkra, nem-
csak a hasonításból eredő önszeretetet.

Többek között annak a lehetőségével is
kecsegtet: végre bevallhatjuk, hogy mai
szemmel nézve mily borzongatóan idegen
ez a kor és művészete. A másság ingere
legalább oly jelentős vonzerő e
művekben, mint a rokongondolatok fel-
ismerése. Mai tudásunk szerint például a
Macbeth című tragédia szinte meg-
közelíthetetlen. A mű érintetlen és ért-
hetetlen : a magyarázó hódítók eddig még
nem tudták leigázni, kezessé szelídíteni
ezt a vad tragédiát. Tegyük le tehát a
fegyvert? Futamodjunk meg? Vagy
jelentsük ki rezignált népi bölcsességgel:
ilyen tragédia nincs is. Erről ter-
mészetesen szó sem lehet. A Macbeth
megértésének, bemutatásának kísérlete
önmagában is mindig becsülendő, sőt
hősies tett.

Shakespeare itt azért adott fel nehéz
leckét az utókornak, mert drámája meg-
írásakor - sajátos módon - nem vette
figyelembe a későbbi korok zsarnok-
ábrázolásait. Ezúttal valahogy nem volt
hajlandó megelőzni saját korát. Sőt még
azzal sem könnyítette meg dolgunkat,
hogy modell után írjon. Ezzel ugyanis
saját dolgát nehezítette volna meg. Mivel
lojális művész volt, hőse egyik Tudor
vagy Stuart uralkodóra sem hasonlt.
Királyhűségében még ennél is tovább
ment: a vészbanyákkal igen kedvező és
szép dolgokat üzen a közepes képességű,
hiú és zsarnoki természetű Stuart Ja-
kabnak. Manapság, amikor az ellenzéki-
ség afféle gesztusművészetté vált, ez az
apró adat némiképp megszeplősíti
Shakespeare-képünket, elemzői éppen
ezért olykor a szerecsenmosdatási kísérle-
tektől sem riadtak vissza. Pedig az esztéti-
kai tanulság mindennél sokkal érdeke-
sebb, megszívlelendőbb. Talán jobban
értenénk a Macbeth-figurát, ha logikus és
természethű zsarnokábrázolat lenne, de
minden bizonnyal kevesebbet tépe-
lődnénk eme tucatzsarnok lelkiségén. Ha
egyáltalán bírna effélével ez a történelmi
átlag-Erzsébet vagy átlag-Jakab. Szerzőnk
ezzel szemben egy teljesen valószínűtlen
diktátort állít elénk. Nemcsak azért, mert
történelmi tapasztalataink szerint a
lelkiismeret-furdalás érzése nem terem
meg a vérengző vezetők szívében, hanem
azért is, mert a mi logikánk szerint a
gyilkosok sohasem beszélnek ily
csodálatos poétai ihlettel. Kosztolányi
Nerója ugyan formailag egyesíti magában
a két szakmát, a lírikusét és a zsarnokét,
de gátlástalan lelkületű uralkodó és rossz
költő egy személyben, Sade márki hősei
pedig, akik nemcsak



vérben és kéjben, de stilisztikai gyönyö-
rökben is tobzódtak, nélkülöznek min-
dennemű önmarcangolást. Macbeth te-hát
csak nagyon kevéssé rokonítható a
mindennapi tapasztalattal vagy más mű-
vészi ábrázolásokkal. Olyan, mintha a
költő véres álma lenne a zsarnokságról,
furcsa lírai révület, mely a színpadon egy
reneszánsz akarnok alakját öltötte magára.
Shakespeare sohasem takarékoskodott
fantáziájával, amikor szereplőit
megszólaltatta, a Macbethben azonban
mintha már saját mértékét is túlhaladná.
Erre a tragédiára szinte a szóképek rém-
uralma jellemző. Shakespeare mintha saját
fékevesztett költői fantáziáját játszatná el
figuráival. Mintha a versnek kevés lenne a
papír, drámai hőssé akar válni - cselekvő
lénnyé, zsarnokká, mert emlékezik hajdani
nagy hatalmára, amikor a költői szóval
varázsolni, életet adni és gyilkolni lehetett.
Shakespeare drámáiban tehát a felfokozott
költőiség éppenhogy nem lírai, nem
képletes, ha-nem nagyon is kézzelfogható:
mindig a tettlegesség esetét súrolja.

*

E különös mű megközelítésére két
színházunk is vállalkozott ebben az
évadban. Eltérő eredménnyel és eltérő
tanulságokkal. A szolnoki Szigligeti
Színház előadását Csiszár Imre rendezte. A
vállalkozás merészségével tüntet. Csiszár
sohasem szerette a túl könnyű meg-
oldásokat, biztonsági játékra eddig még
sohasem törekedett, a fontolva haladás, a
kényelmes középszer nem az ő világa. De
kezdjük az elején, a külsőségekkel: Csiszár
Imre technikailag olyan igényes előadást
tervezett és rendezett, melynek
megvalósítása hazai színházi körülmé-
nyeink között szinte áthághatatlan aka-
dályokba ütközik. Elsősorban azért, mert
az efféle előadások kidolgozása sokkal
több időt és energiát igényel, mint amennyi
nálunk erre a célra rendelkezésre áll. A
szöveg ily módon kissé háttérbe szorul,
hisz a színész díszletre, kellékre figyel,
mert ezekkel igen sok tennivalója akad. És
ezért az sem kárpótol, hogy ez a
színpadkép voltaképp a macbethi stílus
világát óhajtja megjeleníteni, még-pedig
nagyon érzékletesen, kézzelfogható
formában.

Jan Kott többek között a következőket
írja a darabról: „A történelem a
Macbethben sűrű és ragadós, mint a pép és
a vér . . . Vérbe merül itt mindenki: a
gyilkosok és az áldozatok egyaránt.

Vérbe merül a világ ... A vér a Mac-
bethben nemcsak metafora, hanem anyagi
és fizikai valóság, a megöltek testéből
folyik. Rátapad a kezekre és az arcokra, a
tőrökre és a kardokra."

Csiszár Imre ebben az értelmezésben
használható színházi ötletet látott, melyet
a lehető legnagyobb következetességgel
igyekezett kivitelezni. A vércsuszamos
világot még egy fokkal undorítóbbá tette.
Nem vért és sarat jól imitáló anyagokat
alkalmaz, hanem valami gusztustalan,
nyálkás műanyagot. A rendező tervezte
játéktér közepén olyan manézs
helyezkedik el, melyben fűrészpor helyett
az előbb említett természetellenes
viselkedésű trutymó terpeszkedik. Ebből
emelkednek ki a vészbanyák, ebben

gázolnak, ebben hemperegnek a jók és a
rosszak, s végezetül ebben merül el a
legyőzött Macbeth. Furcsa műanyag-
világban játszódik tehát a dráma. Ez a
világ egyrészt nyúlós és csillogó, más-
részt pedig merev és barátságtalan. Sza-
kács Györgyi jelmezei kevés kivétellel
testnek ellenálló, kemény hullású mű-
anyagokból készültek. Ebből követke-
zően a szolnoki Macbeth valamiféle mo-
dern alvilági hangulatot áraszt. Érzéki és
rideg, aljas és fenséges egyszerre - az
előadás legjobb pillanataiban így azt is
hajlandók vagyunk elfeledni, hogy a
színészek és a közönség jobban figyel a
trutymóra, mint a szövegre és a cselek-
ményre.

Csiszár Imre felhasználja Kott gondo-

Tímár Éva (Lady Macbeth) és Halmágyi Sándor (Macbeth) a Macbeth szolnoki előadásában

A sáros Macbeth (Iklády László felvételei)



latait, de sohasem válik e könyörtelen
teoretikus engedelmes rabszolgájává. Re-
mek színházi érzéke megóvja attól, hogy
a történelmet és a darabot a Kott hirdette
Nagy Mechanizmussá egyszerűsítse.
Izgatja a Macbeth-rejtély, de megfejteni
sajnos ő sem tudja. Egy-egy vetület
ábrázolása sikerül csupán. Persze nem: ő
az első rendező, aki éles szemmel kipécéz
egy-egy érdekes mozzanatot, azt ural-
kodóvá teszi, míg a teljes színképet
elhanyagolja. Jó megfigyelés az, hogy
Macbeth befolyásolható és nyegle. És
minthogy ez leginkább a huszonévesekre
jellemző, Csiszár az ifjú Halmágyi
Sándorra osztja a szerepet. Ebből az is
logikusan következik, hogy a felbujtó, a
Lady, ebben a felállásban érett és erő-
szakos asszony, aki hol afféle nőnemű
Svengáliként, hol pedig mint pofozkodó
iskolamesternő viszi a bűnbe kamasz
férjét. Hitelesnek tűnik ez az ábrázolás,

hisz az Erzsébet-kori hősök szélsőséges
szenvedélyessége ma már nem illik meg-
lett férfiakhoz. Ilyen dübörgő szív ko-
runkban legfeljebb ha húszéves mihasz-
nák keblében dobog. Emez indulatok
pedig ideális katalizátorra találnak a
mindenre elszánt középkorú Ladyben.
Mindez azonban csak egyik fele a drá-
mának. Igazán shakespeare-ivé akkor
válna az előadás és az alakítások sora, ha
ennek az ellenpontját is eljátszanák a
művészek. A két főszereplő, Tímár Éva
és Halmágyi Sándor kitűnő a mű első fe-
lében, meggyőzően tárják fel a bűnös és
a felbujtó viszonyát. A megtorpanás a
második részben következik be, ami-kor
a darab szerint a tanítvány túlnő
mesterén, amikor megszűnik Macbeth
lelkiismeret-furdalása, démonikus és
egyetemes gyilkossá növekszik, miköz-
ben a Lady veszi át férje korábbi gondjait.
Összeomlik, megőrül, mintha a királyból

eltávozott lelkiismeret beléje szállna. De
a szolnoki előadásban nem sikerült iga-
zán jól az őrülési jelenet, Halmágyi
Macbethje is elgyengül a végső jele-
netekben.

Pedig itt lelhetnénk meg drámai esé-
lyünket arra, hogy felismerjük a modern
zsarnok nyomait. Macbeth ily Lear
királyi magaslatokról szól hozzánk:

Dőlne már romba az egész világ!
Zúgj, szél! Jöjj, romlás!

Ezen a ponton vagy elfogadjuk őt mint
egy huszadik századi dráma antihősét,
vagy pedig felismerjük benne a
diktátorok örökzöld demagógiáját, amely
szerint a zsarnok mindig azonosítja
magát a világgal. Tehát ha én pusztulok,
velem pusztul mindenki. Az egyéni bukás
ily módon valamely vélt világégéssel
azonosul. A modern drámák sajnos nem
erről és nem az efféle hősökről szólnak.
Hanem inkább azokról, akik be-dőlnek
ennek a szónoki fogásnak, s két-
ségbeesésükben valóban felégetik ott-
honukat - mint eme zseniális manipuláció
áldozatai és boldogtalan katonái. Többek
között ezért is születnek manapság
tragikomédiák a tragédiák helyett.

Az előadás többi szereplője egyszerűbb
feladatot kapott. Részben ennek
köszönhető, hogy alakításaik is kiegyen-
súlyozottabbak. Polgár Géza méltóság-
teljes Banquo, még némi emberi me-
legséget is becsempész ebbe az unalmas
pozitív hősbe. Újlaki Dénes férfias, nyu-
godt és rettenthetetlen Macduff - jó el-
lentéte a vékonydongájú, hisztérikus
Macbethnek. Meggyőzőek az epizód-
szereplők, elsősorban Pákozdy János,
Radó Béla és Hollósi Frigyes. Végezetül
szólnunk kell a boszorkányokról. Áb-
rázolásuk ezúttal is megoldatlan. Néha
már joggal gondolhatjuk : Shakespeare
csak azért alkalmazott efféle szemtelenül
szabálytalan, sőt törvénytelen dramatur-
giai fogásokat, hogy borsot törjön a
színházi utódai orra alá.

*

A veszprémi Petőfi Színház Macbethje a
szolnokinál jóval szelídebb, nyugodtabb
előadás. Habár van azért egy rend-kívül
érdekes értelmezési vagy adottságbeli
hasonlóság a két produkció között.
Macbeth Veszprémben sem reneszánsz
keménységben tobzódó férfiú. Papp
János alakítása a pipogyaság meg-
jelenítésében a legmegrendítőbb. A Lady

Jelenet Shakespeare Macbethjének veszprémi előadásából (MTI fotó - Tóth Gyula felv.)



arcok és maszkok

itt is ütlegeli vérontásra rest élete párját.
Dobos Ildikó olyan vasakaratú asszonyt
formált meg, aki mintha még a tébollyal is
dacolna. Nem csodálkoznánk, ha az egyik
boszorkány is ő volna. De bár-mennyire
hatásos is Dobos Ildikó Lady-je, mégis
kevés vigaszt nyújt. Az egyet-len
szuggesztív színészi alakítás neki kö-
szönhető, s ez egy viszonylag sok szereplős
Shakespeare-előadásban majdhogy-nem
megbocsáthatatlan. Különösen akkor,
amikor a rendezés - Pethes György
munkája - sem törekszik többre a hagyo-
mányok és a legkézenfekvőbb újítások
korrekt elegyítésénél. Az elmaradt drámai
izgalomért legalább a veretes stílusú
színészi játék kárpótolhatna. Sajnos itt
ebben sincs részünk. A szereplők oly
ernyedten teszik a dolgukat a szín-padon,
mintha nem tragédiáról, hanem holmi
bágyadt pásztorjátékról lenne szó. A költői
szöveg üresen kong, legjobb esetben szép
szavalatnak hat. A boszorkányok
illedelmesek - szinte csinosak katonai
sátorlapból készült elegáns köpönyegükben
Macbeth fáradt, sőt enervált, ellenfele,
Macduff pedig egy jó tanuló
kötelességtudásával hajtja vég-re bosszúját.
Aki a veszprémi Macbeth-előadáson
találkozik először Shakespeare-rel, az
nehezen fogja megérteni, miért ez az
évszászázados szellemi izgalom a szerző
körül.S z - y
Shakespeare: Macbeth (vesz prémi Petőfi
Színház)

Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlettervező:
Fehér Miklós m. v. Jelmeztervező: Hruby
Mária. Rendező: Pethes György.

Szereplők: Tánczos Tibor, Sárvári Győző,
Papp János, Horváth László, Dobos Ildikó,
Vitay András, Tóth Titusz, Emőd György,
Dévai Péter, Árva László, Három-széki
Péter, Czeglédy Sándor, Molnár Zsuzsa,
Takács Katalin, Losonczy Ariel, Szoboszlay
Sándor, Saárossy Kinga, Környei Oszkár,
Éltes Kond, Pergel János, Vadasi Tünde.
Shakespeare: Macbeth (szolnoki Szigligeti
Színház)

Fordította: Szabó Lőrinc. Játéktér: Csiszár
Imre. Kísérőzene: Mártha István. Jelmez:
Szakács Györgyi. A mozgások tervezője:
Dölle Zsolt. Zenei munkatárs: Nádor László.
Dramaturg: Duró Győző. Rendezte: Csiszár
Imre.

Szereplők: Halmágyi Sándor, Tímár Éva,
Polgár G é z a , Pákozdy János, Ujlaky László,
Vass Gábor, Radó Béla, Pusztay Péter, Ba-
lázsi Gyula, Varsa Mátyás, Udvaros Do-
rottya, Czibulás Péter, Marczisovszky
László, Hollósi Frigyes, Koós Olga, Csák
György, Varga Tamás, Galkó Balázs, id.
'Tatár Endre, Palotai István, Veszely Mária,
Szakál Zoltán, Morvay Imre, Horváth Gábor.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Az apa: Rajhona Ádám

Kettős szerep a realista színjátszásban
színészi jutalomjátéknak számít. Lehe-
tőséget ad az ellentétek kibontására,

a sokszínűség felvillantására. Ugyanez a
vállalkozás egy abszurddal rokon szür-
realista műben életveszélyesen nehéz.
Hajszálon múlik a hihető és a hihetetlen, a
valóságos és az irracionális, az elfogad-
ható és az elfogadhatatlan aránya. Ezen a
szűk határon egyensúlyozva kell a szí-
nésznek hiteles figurát teremtenie.

Rajhona Ádám alakítása Gombrowicz

Esküvő című drámájának kaposvári
előadásában azért telitalálat, mert töké-

Rajhona Ádám Gombrowicz Esküvőjének Ignacy-szerepében Balkay Gézával (Henryk) és Czakó Klárával
(Katarzyna) (Fábián József felv.)


