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NEMISHASONLÍTOTT...
A MACBETH MISKOLCON

alóban: nem hasonlított. Nem csu-
pán olvasmányélményeimre, de
színházra is alig emlékeztetett ez az
előadás, holott Galgóczy Judit Mac-

beth-rendezése még öt évvel ezelőtt
is komoly figyelmet keltett volna. Tizenöt
évvel ezelőttről pedig egyenesen színházi
élményként emlékeznénk rá. Ma nem. S
ennek a legkevésbé sem az az oka, hogy
közben láthattuk Polanski Macbeth-film-
jét, melynek hatása alól láthatóan a ren-
dező sem tudott szabadulni. Még csak
nem is abban lelhető fel a kudarc oka,
hogy Paál István (és mások) Hamlet-ren-
dezéséből unalomig ismert a színpad ele-
jén tátongó, a holtakat dermesztő(nek
szánt) közönnyel elnyelő sírgödör látvá-
nya. Az, hogy darabzáróvá előléptetett
monológját Macduff ugyanúgy vinnyogva-
sírva adja elő, mint az Ács János rendezte
Marat/Sade narrátora, elnézhető és
megbocsátható lenne, ha ennek a
vonyításnak bármiféle színpadi oka volna.
De nincs. Egyszerűen hatásosnak vélt
elem. Ahogyan hatásosnak vélhette a
rendező mindazokat a (túlnyomórészt
máshonnan már ugyancsak ismerős) be-
állításokat és effektusokat is, melyekből
ezt a tempótlan és unalmas előadást
összeállította. Önmagában egyikkel sincs
különösebb baj, csak épp az egészből nem
jön ki semmi.

Ha valaki eddig nem tudta volna, ez a
produkció is meggyőzhette arról, hogy a
rendezés több tanulható és tanítható fo-
gások összességénél. Galgóczy Judit ez-
zel a munkájával bizonyította ugyan, hogy
képzett rendező, de azt is, hogy az állítóla-
gos mesterfogások átadására korlátozódó
képzés kevés. Bár ami azt illeti, az
aprómunkánál egészen alapvető hiányos-
ságok tapasztalhatóak. Színészvezetés-
nek a nyomait is nehéz felfedezni. Már az
első jelenettől kezdődően mindenki teli
torokból ordít. A népes szereplőgárdából
mindössze a címszereplő Dóczy Pétert, a
két orgyilkost játszó Szegedi Dezsőt és M.
Szilágyi Lajost, valamint a Lady Mac-
duffként színre lépő Fehér Ildikót mentette
meg színészintelligenciája ettől a hibától.
Játékukról mint színészi fejlődésük újabb
állomásáról lehet és talán szabad is írni,
magáról az előadásról azonban legfeljebb
még art érdemes megjegyezni: Macbeth
és Macduff darabzáró párbaja jószerivel
elmaradt. A bűnei súlya alatt immáron
összeroppant Macbeth védekezésre is
képtelenül tűri, hogy Macduff ledöfje őt. A
fokozatosan megbénuló ha-
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talom végóráinak bemutatása talán érde-
kes lehetett volna, ha ötletét valóban
megrendezi Galgóczy Judit, s nem csupán
odabiggyeszti egy tisztázatlan szín-padi
eseménysor végére.

A rendezetlenség, a színpadi viszonyla-
tok tisztázatlansága következtében nem
csupán a boszorkányok szerepe vált túl-
méretezetté (jobb rendezői ötlet híján ők
látszottak irányítani a színpadi eseménye-
ket), hanem Dóczy Péter is alkata ellen
kényszerült játszani. A sok üvöltöző (s
kőkeménynek mutatkozó) briganti között
egy érző lélek. Gyakorlatilag hibátlan ívet
rajzolva lágyította ki fokozatosan a gond-
talan és eleinte harsány Macbeth jellemét.
E lélek mélyén azonban, felfogása szerint,
egy görcsös epileptikus lakozik. A tünetek
fokozatos megjelenítése ellen sem
emelhető különösebb kifogás. Roppant
izgalmas Macbeth lehetősége villant itt fel,
de jószerivel hiába: a rendező által ilyetén
módon színészi szólóvá degradált
szerepformálást egyáltalán nem támo-
gatták a színpadi események. Nem a vé-
delmet biztosító eredeti karaktert marta
ugyanis le a főszereplő körül fokozatosan
megváltozó emberi viszonylatrendszer,
hanem az öntörvényű betegség tünetei
látszottak elhatalmasodni. A színész azt
játszotta, amit játszani lehetett, de kap-
csolódási pontok s kivált azok megváltoz-
tatása nélkül, mindez szükségszerűen

pszichopatológiai tanulmánynak tűnhetett
csupán.

Kevéske szövege ellenére is jelentős
fejlődésről tanúskodott Szegedi Dezső já-
téka. Olyannyira intellektuális gyilkosként
formálta meg szerepét, hogy sugárzó
méltóságának köszönhetően messze a
szereplők legbölcsebbikeként tündökölt.
Egy bölcs gyilkos azonban jószerivel elfo-
gadhatatlan, s főként manapság, az úgy-
nevezett keresztény erkölcs állandó fel-
emlegetésének időszakában szinte elkép-
zelhetetlen is. A címszereplőt is felülmúló
visszafogottságával azonban a színész-
nek nem csupán a rezignáció színeit sike-
rült felvillantania, de azt a mélységet is,
amelynek iszonyatából ez az egyetlen fel-
felé vezető pálya -tudniillik az orgyilkosé -
nyílott meg számára. A figura iszonytató
voltát okkal fedte el annak a borzalomnak
a sejtelme, mely az ilyen, Szegedi Dezső
játékában felvillantott lelkek számára
egyedül a mérhetetlen nyomor vagy az
orgyilkoslét alternatíváját képes kínálni.

Színikultúránk elszomorító állapotára
aligha vetülhetne ennél élesebb fény: egy
Macbeth-előadáson a főszereplő heroikus
erőfeszítése mellett csupán az egyik
epizodista nyújtott valóban figyelemre
méltó teljesítményt. Rajtuk kívül Kovács
Lajos teljes kívülállása s főként figyelemre
méltó személyisége eredményezett szín-
házra emlékeztető pillanatokat. Bozóky
Marianna a szereplők státusának s (túl-
nyomórészt el nem játszott) lelkiállapotá-
nak változásait híven követő ruhái, illetve
rendkívül funkcionális, ugyanakkor lenyű-
göző hatású díszletei önmagukban egy jó
előadás feltételeit biztosították. Nem rajtuk
múlt.
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