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G.: Soha nem ért olyan élmény, amely hívôvé tett volna?
W.: Szeretnék mindent, ami az életemben történik,

bizonyos rend és szükségszerûség alapján látni. Igen.
Szeretném, ha a világon harmónia lenne.

G.: Bizonyítékod nincs rá?
W.: Csupán egyetlenegy, ami az emberek között jön

létre: valamiféle irracionalitás, valamilyen emberiség-
egyház, valamilyen isten megszületése.

G.: Amit most mondasz, nem vonatkoztatható A di-
bukra. Azt mondod, nem érzed a holtak jelenlétét, nem
hiszel bennük. Akkor hogyan hozhattál létre egy olyan elô -
adást, amely a szellemek bûvhatásáról szól?

W.: A kettô nem egészen ugyanaz. A dibukban egy
bizonyos létezés elôtti állapot vonzott, az a gondolat,
hogy a szerelmesek egyetlen testben találkoznak.
Vannak lelkek, amelyek már a születés elôtt ismerik
egymást, és találkozásuk aztán az életben is megis-
métlôdik. A lélekvándorlás, az már más téma. Nemrég
valaki azt mondta nekem, hogy valamelyik korábbi
életemben nô voltam. Mellesleg kicsit aggaszt, hogy
mi mind, akik ismerjük egymást, egy elôzô életben
ennyire közel álltunk egymáshoz. Lehetséges ez? De
magam különbözô helyeken különbözô energiákat ér-
zek, egy-egy személy jelenlétét vagy távollétét. Miféle
teret alkotnak a lengyelországi zsidó temetôk? Vajon
senki sincs ott, mert senki sincs, aki élne?

G.: És mi a helyzet Istennel?
W.: Keresem a bizonyítékokat, amelyek a létezése

mellett szólnak.
G.: Valóban ezt keresed?
W.: Ezt, de nem rögeszmésen.
G.: És találtál már valamit?
W.: Nem tudom.
G.: A lengyel katolikusok útját jártad: hitoktatásban ré-

szesültél, áldoztál stb. Mikor támadtak kétségeid?
W.: Tizennyolc éves koromban. Világos volt a fejem,

és faggatni kezdtem magam. Találkoztam protestán-
sokkal, majd buddhistákkal. Az egyházat nagyon
gyöngének éreztem, a nagyon egyszerû emberek vallá-

sának, amely kizárólag arra törekszik, hogy az embe-
reket az engedelmesség állapotában tartsa, fôképp ti-
lalmak révén. Az én szememben az egyház kompro-
mittálta magát, és úgy éreztem, a kereszténység mind
a filozófia, mind a teológia szempontjából kidolgozat-
lan. Nemrég egy barátom esküvôje alkalmából tizenöt
év óta elôször jártam templomban, és megtapasztal-
tam, hogy a mûvelt ember az egyház ellensége.
Minden bizonnyal azért, mert sokkal többet sejt, mint
amennyit egy paptól megtudhat.

G.: A temetésekkel is ugyanúgy vagy, mint az eskü-
vôkkel?

W.: Temetésen nem jártam.
G.: Teszel-e különbséget az egyház mint intézmény és a

vallás között?
W.: Protestáns szempontból az egész egyház nevû

elmeszülemény kompromittálva van.
G.: És mi a helyzet az evangéliumokkal?
W.: Valaha olvastam, de ma már nem olvasom ôket.

Valamilyen már-már reformátori tiltakozás ébredt
bennem. Mire való ez a sok kép, ez a töméntelen szent,
ezek a hozzátoldások, amelyek már-már a láthatatlan-
ságig kompromittálják a Legfelsô Lényt? Ez a Lény a
hívôk többsége számára nem létezik. A vallásosság ve-
szélyes, mert alibit ad az élethez. Az élet elég rövid, és
mindig van valami ilyenféle alibink: a munka, a szín-
ház, a küldetés. Itt mûvész vagyok, ott meg hívô.
Csupa alibi. Veszélyeknek kellene kitenni magunkat,
fenyegetéseknek, legalább idôrôl idôre. Nekem is volt
egy örök alibim: a munka. A színházi munka szemé-
lyes kérdések, kétségek, állásfoglalások láncolata.
Egyre több távolságtartással gondolok bizonyosfajta
alibikre, köztük a vallásra.

2005

FORDÍTOTTA: SZÁNTÓ JUDIT

Krzysztof Warlikowski: Théâtre écorché. Actes Sud, 2007. Piotr Gru sz -
czyn ski interjúsorozata Warlikowski Shakespeare-rendezéseirôl.

z utolsó jelenetek egyikétôl gondolatban vissza-
pergetve a Katona József Színház elôadása hí-

vebben mutatja magát, mint kopársága folytán néha
egészen az érvelés, átvezetés hiányáig lecsupaszított,
szaggatott linearitásában. A Macbethet játszó Hajduk
Károly és a Macduffot alakító Lengyel Ferenc térdig,
derékig egy veremben állva ütlegeli egymást. Tompán

puffanó cséphadaróval. A trónját gyilkosságsorozat árán
megszerzô, mostanáig bitorló király és a becsületes, de
sorsa uralásában gyenge, rosszul számító skót nemes
nem érdemli ki, hogy vitézekhez méltóan karddal
vívja végsô párharcát. A vékonypénzû, szálkásan inas
Macbeth (aki már hisztérikus felajzottsággal átlátta
vesztét) és a bajnoki termetû, igaza tudatában tántorít-
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hatatlanul bosszúszomjas Macduff viadala nincs elôre
lefutva. Hosszan, alélva, erôre kapva sújtanak egymás
felé. Még ekkor sem bizonyos, melyikük dôl az elôre
megásott sírba. Meglehet: mindkettejüket elnyeli a gö-
dör. Kísérteties világításban vetíti magát a történelem
boltozatára az iszonyú viaskodás.

A Macbeth a hatalmi evidenciák drámája – és az evi-
denciák semmibevételéé. A negatív evidenciáké. A vi-
lágos beszéd mint nem értett vagy félreértett beszéd
fogalmazódik meg benne. Zsámbéki Gábor rendezése
mindkét szólamot roppant pontosan elemzi. Ezért bír
mindvégig téttel valamennyi esemény, amelyhez a
címszereplônek köze van. Mintha marólúgban áztat-
ták volna a szöveget, úgy roncsolt szét (nem elsôsor-
ban rövidítéssel, hanem értelmezéssel és hangsúlyok-
kal) minden fölöslegeset az interpretáció. A radikális
kémia eredménye, hogy nem a rozsda válik le a mo-

numentális shakespeare-i fémvázról, hanem a morális
korrózió, a társadalmi és egyéni szétmartság marad
vissza tartalomként.

Khell Csörsz rozsdabarna díszlete csupán néhány tá-
ruló-záruló egyszerû falat helyezett a térbe. A talajt kis
sírdombok teszik egyenetlenné. Az udvari, katonai se-
géderôk alkalomadtán rutinosan süllyesztik a felnyi-
tott sírüregekbe a könnyû, bábszerû, jelzett tetemeket.
A halálukat lelô szereplôket ugyanígy. Holtak buknak
ki nyughelyükrôl, testet öltô lélek jár vissza tudatot, lel-
kiismeretet feltépni. Ebben a birodalomban régóta
tarthat a háború, mindennapos tennivaló az elföldelés.
Hatalmas temetôn inog az ország. A jobb felôl álló ha-
rangláb (nem különösebben sikerült építmény) csak

erôsíti a képzetet, hogy cinteremben: határtalan teme-
tôkert hullákra éhes televényén játszódik a darab.
A nagy, rusztikus színfoltokkal dolgozó Szakács
Györgyi metálfényû és tompán fémes felületû, alig ar-
chaizáló hosszított ruhákkal járul hozzá a bemutató
színdramaturgiájához, függélyes formavilágához, tár-
gyilagosan keserû látásmódjához. Szabó Lôrinc fordí-
tásában fémesen verôdnek össze a sorok. Ha egy-egy
nyelvi megoldás évtizedek múltán nehézkesebbnek
hat, nem rozsda: patina lepi a textust.

Nagyvonalú, de nem egyenletes Zsámbéki perpendi-
kuláris Macbethje. Bezerédi Zoltán roskadozó betegsé-
gében is tekintélyes figuraként, jellemként hozza szín-
re a magát már nehezen összeszedô Duncan királyt.
Csapzott Lear, aki nem tartományokat osztogat, és
nem a lányainak, hanem címeket és jussokat a gyôztes
hadvezéreknek. Ô sem sejti elôre, hogy akiket keblére

von, azok taszítják félre az útból. Macbeth a türelmet-
lenül vágyott koronáért gyilkol, Banquo (Mészáros
Béla figyelmes, de nem elég óvatos értelmiségit léptet
ide-oda) utódai majd trónra kerülnek. Mindez elôre
meg van írva a sors, azaz a vészbanyák könyvében
(a tragédia az, hogy a Macbeth házaspár szabad akara-
tából és a jóslatnak csupán az ígérvényeit felfogva cse-
lekszik). A boszorkányok arcát három fénykör vágja ki
a kezdés sötétjébôl. Jordán Adél, Mészáros Piroska,
Pálmai Anna: három útszéli nô, három kábult lápvi-
rág. Egymásra viháncolt és a jövendölésbe izzított ero-
tikájuk kissé öncélú, mivel a szíjas, ideges, önmagával
dialogizáló Macbeth körül nincs szexuális aura, s Lady
Macbeth is elhasználtabb meg praktikusabb, semhogy
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tényleges testiség motiválná férj és feleség összetalál-
kozó (de interferáló) leigázásvágyát, Duncan vérének
sietôs kiontását. Utóbb ezért stílusidegen a már meg-
bomlott elméjû Lady holdkóros mezítelensége. Zsám -
béki olykor önkényes bizonyos megoldásokkal: a bo-
szorkányok lakta senki földjén például váratlanul kerül
a falra Macbeth Wanted!-szerû plakátmása (az elázta-
tott papír foszlányos lekapargatása: a bûnös király má-
gikus megsemmisítése ugyanakkor erôs és szép szín-
házi impulzus).

Az elôadás egyenetlenségei, önkényességei közé so-
rolható néhány kettôs, hármas szerepkiosztás. Gyárt -
ható persze teória (ésszerû társulati és elfogadható
lélektani indoklás), miért játszik Keresztes Tamás hû -
vösen élveteg mindenmindegy Második gyilkost és
ellen  szenves, enervált királyfit (Donalbain), sôt angol
tábornokot (Siward) is, de ez még sincs rendjén. E terhet
más is viseli. Kun Vilmos (Öreg, Orvos) esetében viszont
önmagáért beszél az alakduplázás. A saját árnyává tö-
pörödô Kun (a bemutató estéjén, március 15-én ünne-
pelte nyolcvankettedik születésnapját) tapintható rette-
géssel vészeli át a gonoszság és önmarcangolás külö-
nös erôfölényét: a tébolyodottsága miatt (is) nem e világi
lénynek érzékelt Lady mérgezô kisugárzását. Az Or vos
szájába tömi a papírlapot, melyre az asszony öntudat-
lan szavait jegyezte: lenyeli a tanújelet, hogy nyoma se
maradjon, mit látott-hallott. A másik tanún, Olsa v sz ky
Éván (Udvarhölgy) látszik: hallgatni fog, mint a sír.

Kovács Lehel talányosan bújik a mozgékonyabb ki-
rályi sarj, a jövôvel szembekötôsdit játszó Malcolm bô-
rébe, Takátsy Péter a teljes közömbösségig alacsonyo-
dott pária Elsô gyilkosként, Haumann Péter borissza
Kapusa kicentizett alakítással, legyintô népi bölcselke-
déssel billeg a drámai populáció felsô (királyi, úri, ka-
tonai) és alsó (földönfutó, lumpen, bûnözô) szintje kö-
zött. Alaposan kimunkált a színészvezetés, a gyerek-
szereplôk, Szôke Árpád (Banquo fia) és Bezerédi
Bendegúz (Macduff kisfia) is derekasan teljesítenek.

Lengyel Ferenc fokozatosan érleli harmadik fôsze-

reppé az ólmos, elkínzott, tanácstalan Macduffot. Az is
lerí róla, hogy a királynak alkalmatlan számos figura
között miért nem trónra termett férfi ô, az igazságosztó
sem. (Egyelôre Kovács Lehel sunyi nyikhaj Mal colmja
lesz a felkent, aki ugyanúgy osztogatja a plecsniket, és
üresíti ki a jövôt, mint atyja tette.) Fullajtár Andrea kor-
bácsként csap a történet indítására, nem a kezdésben,
hanem a végzésben árnyalja a Ladyt. Sze rep formálása
szûkebb tartományban mozog, rekedtesebben szól,
mint Zsámbéki Médeiájában vitt korábbi címszerepe
(a 2004-es Euripidész-elôadás részint elôzménye volt
a Shakespeare-premiernek). Fullajtár és Hajduk össz-
játéka nemes, mert a gyilkos kettôs részegültség hin-
tájában hol az egyik, hol a másik nemtelent repíti elô -
re. Hajduk Károly az elvetemedett, hatalomvágyó,
III. Richárdéra emlékeztetô intellektus erejével hiteti
el Macbeth hadvezéri kvalitásait. Akkor is monologizál,
amikor másokhoz szól. Hôsnek – egy közkeletû meg-
határozás szerint – azt tekintjük, aki középpontjából
kimozdíthatatlan. Zsámbéki Gábor Macbethje Hajduk
játékában olyan férfi, akinek – a világrend megcsúfo-
lásaként és önmaga szégyenére – vág az esze, ám
nincs, sosem volt, nem is lehet jellemcentruma.
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