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lasszikus drámák színrevitelénél mindig
elmerül: hogyan állítsák színpadra a mindenki
ltal ismert műveket úgy, hogy a nagy hatású
lődök koncepciója ne vessen árnyékot az
lőadásra. Ám nagyon

nehéz elszakadni egy-egy korszakalkotó interp-
retációtól, s az új út görcsös keresése gyakran
vezet felesleges modorossághoz. A Győri Nem-
zeti Színház Padlásszínháza és a kecskeméti
Katona József Színház közös produkciója men-

tes az efféle hibáktól. Invenciózus előadás szüle-
tett, melynek legfőbb sajátossága a Macbeth mi-
tikus szintjének lehántása. Ha úgy tetszik, ez je-
lenthet aktualizálást is, hiszen a XX. század vége
felé (legalábbis a nyugati társadalmakban) nincs
mindent átfogó vallás vagy mítosz.

Kiss Csaba rendezésében nincsenek boszor-
kányok, akik az eredeti drámában meghatároz-
zák Macbeth cselekedeteit. A jóslatok (melyek
igazi jelentésükben hatalmat és pusztulást ígér-
nek a főhősnek) elhangoznak, de Macduff és a
Lady szavaiként. Az első esetben Macduff már
tudja, hogy Macbeth Cawdor thánja lett, tehát
nincs szükség jövendölésre. A „végül király le-
szel" olyan jelentést vesz fel, mintha valaki a ba-
rátjának mondaná, látva annak gyors felemelke-
dését. A második jóslat szövegét a Lady altató-
dalként énekli el. Így ringatja álomba a bűntudattól
szenvedő Macbethet. A hit hátországát nélkülöző
emberek szerepelnek az előadásban, akik
láthatóan szenvednek ettől a hiánytól. A királyt
imádkozás közben lemészároló Macbeth egy
áment sem tud kinyögni.

Különálló egyéniségek cselekednek a színpa-
don, ez pedig magányosságot, de egyben egy-
másra utaltságot is jelent, hiszen csak egymás-
sal való viszonyaikban létezhetnek. Így az idő
sem válik fontossá, amelyben léteznek. A
jelmezek és a díszlet nem határozzák meg
pontosan, hogy mikor játszódik az előadás. A
szereplők az első jelenetben tépett középkori
viseletre emlékeztető ruhákat hordanak, de a
következőben már hosszú újkori katonai
kabátokat és egyenruhát vesznek fel. Stilizált
környezetben játszódik a darab, statikus
díszletelemek között. A szövegkörnyezetből
tudjuk meg, hogy hol, milyen térben vannak a
szereplők.

Mindenki hajlama szerint viszonyul saját cse-
lekedeteihez és hajlama szerint figyeli a körülötte
zajló eseményeket. Nincs egységes mérce, min-
den viszonylagos. Banquo kétkedése Cawdor
árulását illetően bennünk is kétségeket ébreszt,
sőt, megkérdőjeleződik Duncan király uralkodá-
sának legitim volta is. (Végül is egy rendkívül vé-
res háború zajlott le uralkodása alatt.) Ugyanak-
kor Macduff nem tesz fel kérdéseket, hitelt ad
minden hírnek. Ő, ellentétben Macbethtel, nem
kifejezetten becsvágyó, és ellentétben Banquó-
val, nem okos. Ebből következően nem is sike-
res. A győztes háború utáni ünnepi lakomán
Duncantől (feledékenység vagy megalázás?)
saját grófságát kapja ajándékba. Mikor elmene-
kül az országból, zavarodott, nem tudja, mi tör-
tént, csak a tragédiákat látja, de az okokat, me-
lyek idáig vezettek, nem ismeri fel. Azok az
értékek, amelyeket szentnek tekintett - vagyis
Skócia és a király -, elpusztultak.

Nyakó Júlia (Lady)
és Horváth Lajos Ottó (Macbeth)
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A transzcendens szint eltűnésével Macbeth
identitásának alapjául a király szolgálatában
végrehajtott tettek és a felesége iránt érzett sze-
relme szolgálnak. A gyilkosságot a Lady által
fel-tüzelt becsvágya motiválja. Nem lehet
kiválasztottsági tudata, így lelkiismerete
kezdetben nem tud megbirkózni saját
cselekedeteivel. Belső egyensúlya csak
közvetlenül Macduff családjának kiirtása előtt áll
helyre, amikor úgy dönt, hogy önértékelése már
nem játszhat szerepet cselekedeteiben. Nem
harcban pusztul el, halála sokkal inkább
öngyilkosságnak tekinthető. A Lady halála után
szembesül a ténnyel: hatalma értelmetlen, mert
öncélú. Nem is védekezik, amikor az őrjöngő
Macduff letaglózza.

A Lady nagyon erős egyéniség, aki tudja,
hogy szép, és él is ebből fakadó hatalmával. Fér-
jével folytatott vitájában testi vonzerejét is hasz-
nálja, de kifejező jelenet az is, amikor fogadja
Macduff és elsősorban Banquo hódolatát. Visel-
kedésének hátterében gyermeke elvesztésének
tragédiája húzódik: talán ezért vált keménnyé és
céltudatossá, ezért erősebb férjénél, amikor az
Duncan megölésének estéjén megtorpan. Sze-
reti Macbethet, és szereti a hatalmat. Még nem
királyné, amikor már királyi díszbe öltözik. Színre
vitt öngyilkosságában nem az őrület játszik sze-
repet. Felismeri, hogy a vérrel szerzett hatalmat
nem tudja élvezni, így képtelen a birtoklására.
Férjét ő inspirálja a trón megszerzésére, de a to-
vábbi gyilkosságokhoz, melyek célja a hatalom
megtartása, már nem asszisztál. Banquo meg-
gyilkolását még elviseli, de Macduff családjának
kiirtását (ahol gyermeket is ölnek) már nem.

Az előadásban szereplő három férfit barátság
köti össze. A társadalmi hierarchia ugyanazon
szintjén helyezkednek el, és harcostársak is, bár
egyéniségük jelentős mértékben különbözik.
Scherer Péter gyors, széles mozdulatokkal ját-
szik, így érzékelteti Macduff hiszékeny, könnyen
lelkesedő, kissé szertelen figuráját. Kovács Zsolt
Banquója lényegesen nyugodtabb, még részeg-
ségében is kimértebb Macduffnál. Intellektuális,
mindenben kételkedő alkatával azonnal felismeri
a cselekedetek mozgatórugóit. Bölcs, pesszi-
mista öregedő férfi. Macbeth (Horváth Lajos Ot-
tó) határozott, erős hadvezér, a király szolgálatá-
ban álló gyilkológép, akit azonban felesége iránti
érzelmei emberivé és esendővé tesznek. A há-
rom férfi barátsága megtörik, amikor Macbethet
érdemei miatt előléptetik. Túl közel kerül a trón-
hoz. A férfiak kapcsolatát a Lady Macbethhez
fűződő viszonyuk árnyalja. Macbeth szerelemmel
szereti az asszonyt, de Banquo sem közömbös
iránta. (Az egyik jelenetben virággal bókol neki.)
Macduff is hódol az asszony szépségének, de
mély érzelmeket családja, különösen fia iránt
táplál.

Macbeth, Lady Macbeth, Macduff, Banquo.
Csak ők szerepelnek, mert Kiss Csaba interpre-

Kovács Zsolt (Banquo), Nyakó Júlia és Scherer
Péter (Macduff) (Benda Iván felvételei)

tációjában ennek a négy alaknak kell megolda-
nia a drámát. Rajtuk keresztül bontakozik ki a
cselekmény. A többi szerepet kihúzták a
drámából, csak említés szintjén esik róluk szó.
Kiiktatódnak a csata- és tömegjelenetek is
(ezeket hangeffektek helyettesítik), vagyis nem
jelenik meg vizuálisan, hogy itt nagy, országok
sorsát eldöntő küzdelmekről van szó. Úgy tűnik,
mintha egy ország vezetésének belső válságáról
szólna az előadás, mert az uralkodás tárgyai és
eszközei, a katonák, a gyilkosok, a szolgák
nincsenek jelen. Macbeth nemcsak a királyt,
hanem Banquót és Macduff családját is saját
kezűleg gyilkolja meg.

Az epizódszerepek egy részét felhasználták,
más részét átírták, néhol vendégszövegeket al-
kalmaztak. A kapuőrjelenet töredékét a részeg
Banquo mondja el. Két közjátékot is beszúrtak az
előadásba: mindkettőt a Banquo-Macduff páros
adja elő. Először egy reneszánsz dalt énekel-
nek, majd később a két részeg barát egy komikus
számot mutat be. A közjátékok hangulatoldó
szerepükön kívül még két funkciót töltenek be.
Egyrészt időt adnak a színfalak mögött játszódó
párhuzamos események számára, másrészt la-
zítanak a ritmuson. Nélkülük ugyanis ez az egy-
felvonásosra rövidített Macbeth túl gyors lenne,
eseményei pedig követhetetlenek.

Első pillantásra nagyon veszélyes vállalko-
zásnak tűnik a drámát stúdiószínpadon, négy
szereplővel előadni. Olyan húzásokra, jelenetát

helyezésekre van szükség, amelyek akár tönkre
is tehetnék az előadást. Jelen esetben azonban
sikeres, önmagában értelmezhető színpadi mű
született, még akkor is, ha nagyon sok esemény
nem válik láthatóvá, nem születik meg színpadi
akcióként, csak a szereplők elbeszélése értesít
róluk. Minden mozdulat indokolt, a motivációk hi-
telesek. A történet pergő ritmusú, de nem elna-
gyolt vagy vázlatos. Banquo azért kezd el gyana-
kodni Macbethre, mert megtalálja a gyilkos tőrt a
Lady szobájában. Hirtelen barátságtalanná váló
gesztusai elárulják gyanúját Macbethnek, így a
királygyilkos csak egyet tehet: megöli az igazsá-
got sejtő Banquót.

A tér, amelyben az előadás folyik, rendkívül ki-
csi, a nézők két oldalról kísérhetik figyelemmel a
produkciót. E z fokozott koncentrációt, pontos,
fegyelmezett alakítást követel minden színész-
től, mert a publikum a legkisebb hibát is észreve-
szi. A színészi alakításban viszont nagyobb sze-
rep juthat az arcjátéknak, és a szereplők valóban
gazdag mimikával, finom rezdülésekkel árnyal-
ták figurájukat. A kis tér behatárolt mozgásokat
engedélyez, így nagyobb szerephez jut a stati-
kus játékmód, amelynek nagy veszélye az
„állok-beszélek" színház kialakulása. A győri
elő-adásban a teret maximálisan kihasználták,
hiszen a színpad két lejtős kifutója a nézőtérre
is benyúlik. Ezekről lefutva a színészek hatásos
be-lépőket, dinamikus mozgásokat
produkálhattak.

Az előadást két véres csata keretezi, melyek a
színfalakon kívül játszódnak. A darab tartalma
előre megfontolt gyilkosságok sorozata, amelye-
ket hatalomért, karrierért, területekért becsvágy-
ból követnek el. A gyilkosságok azonban lealjasí-
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anak, alkalmatlanná tesznek a megszerzett
a-vak hiteles birtoklására. Megszűnik a cél,
mely értelmet adott a törekvéseknek. Ennek
elisme-rése csak a halálba vezethet. Macbeth
s a Lady is erre a következtetésre jut.
indketten öngyilkosok lesznek. A Lady megöli,
acbeth megöleti magát. Csak Macduff marad
letben, ez a családja és barátai elvesztése
iatt tökéletesen megzavarodott és

étségbeesett ember. Végül remegő hangon
ezdi éltetni hazáját, majd távozik a színről.
em marad utána más, csak az

Hogy mi teszi színházzá a színházat, azt
izony

ó volna tudni.
Tudni, csinálni, aztán még bele egy kis

irospaprika, és irány az európai turné. De
em így van, sajnos vagy szerencsére: hogy
itől történik Valami, azt a színházban leg-

lábbis, újra és újra ki kell találni. És még csak az
em igaz, hogy darabonként elég egyszer. Nem,
inden este újra, a totális csőd kockázatával.
alán ezért olyan szent sokaknak, és elviselhe-

etlen más ugyanannyiaknak. És ráadásul van
gy közös részhalmaz, na, oda tartozom én is.
Amikor az Új Színházban felment a függöny,

s megpillantottam Ambrus Mária briliáns díszle-
ét, bocsánat, de a félelem szagát éreztem.

Félelem a színháziatlanságtól

egint egy kézirat, amelyben nem történik sem-
i, azazhogy csak annyi, hogy ül egy

arosszék-ben egy gyakorlatilag
ozgásképtelen ember, és egy számára

ulajdonképpen tökéletesen érdektelen ünnepi
lkalomra várakozva szapulja a világot általában
s nőnemű szolgáját benne különösen.
Ráadásul az asszonya szerző által gyakorla-

ilag némaságra van kárhoztatva.
Monodráma néma rezonőrrel és néhány moz-

ó tereptárggyá alázott mellékszereplővel. Ha
z ember díszlettervező és jószívű, az ilyen ese-
ekben nem díszletet tervez, hanem játékalkal-
at teremt. Ez az, ami Ambrusnak briliánsan si-

erült. A dekonstrukciós irodaházbelsőkre emlé-
eztető falak között, a színpadkép centrumában
antasztikus műtárggyá nőtt a szerzői instrukció

uralkodópár hullája, de a rend, a jog ettől még
nem állt helyre.

William Shakespeare: Macbeth (Győri Nemzeti Szín-
ház Padlásszínháza és kecskeméti Katona József
Színház)
Fordította: Szabó Lőrinc. Átdolgozta: Kiss Csaba.
Díszlet: Csanádi Judit. Jelmez: Zeke Edit. Zene: Melis
László. Asszisztens: Laborfalvi Mária. Rendezte: Kiss
Csaba.
Szereplők: Horváth Lajos Ottó, Nyakó Júlia, Scherer
Péter, Kovács Zsolt.

egyszerű karosszéke. Lépcső, nászágy, kana-
pé, emelvény, magaslat, jéghegy, vesztőhely,
jászol és Golgota, szószék és börtön, de talán
legfőképpen kínzóeszköz és trónus, attól
függően, hogy a nő vagy a férfi szemével nézzük.
Még-is, és ezzel a kegyetlen gondolattal nem
tudok el-számolni, általa válik az egész előadás
központi fogalmává az ügyesség,
nyugateurópaimodernszínházi értelemben.
Kultúrdesign. És így, eb-ben a minőségében
bírálható. Mert ez a multifunkcionalista
minimalizmus nem tűri az olyas-fajta
ornamenseket, amelyekkel aztán nem kezdődik
semmi, mint például a színpad előterében álló
konyha(?)asztal, rajta valamivel, ami az utol-só
sorból nézve szendvicsestálnak, az elsőből
pedig, bár másodszor ott ültem, fogalmamsincs-
minek látszik. Az asztallapra csavarozott húsda-
ráló pedig csak arra való, hogy legyen miben tar-
tani a Világjobbító hallócsövét. Mert azt azér' re-
mélem, hogy nem szimbólum. Lóg még a falon
valami széles vászonheveder, amire nyitott
könyvek vannak applikálva, ez sem sül el, de leg-
alább érdeklődést kelt. Amint a két szék is: egy
szürke és egy fekete; székszekrények, alakra
éppen, mint Magritte ülőkoporsói. Tehát tudjuk,
hogy ez a labda majd le lesz ütve, és úgyis van, il-
letve lesz, nem csalódunk, Zsótér majd beleülteti
az egyikbe Monori Lilit. Ebben a térben majdnem
minden valamire való, szellemes, többértelmű
és alkalmas. Kézreáll. És ez idegesítő, mert a
tiszteletjegy jut róla eszembe, a büfében a rossz
bor, meg ez a kritika, amit pénzért írok.

Minden, csak nem az isteni kegyelem.
Pedig ehhez a darabhoz az kéne csak, csak az.
Két színészzseni kéne, akik felgyújtják az időt

és a teret.

Ritka
színházi alkalom

Elvileg megvannak a zsenik, éppen amennyi
kell.

Sinkó az igazán Bernhardra termett kevesek
egyike, és ez akkor is így volna, ha nem láthat-
tuk volna bizonyítékát A Színházcsinálóban. És
nagy öröm újra Monori Lilit látni. Az aura azon-
ban, ami lényét és művészetének történetét kö-
rülveszi, sajnos, kívülről kerül az előadásba, és
nem nagyon teremtődik alkalom jelen idejére.
Méltóbbat érdemelne.

Van tehát két színészzseni.
De mégis mintha helyettük volna a jéghegy -

plexiből; sajnos övé az este legsúlyosabb je-
lenléte. Hívogat, hogy megérintsem, elbújjak
járataiban, kipróbáljam csábos mélyedéseit,
amelyeket mintha tényleg egy fészkelődő, ne-
héz test olvasztott volna ki magának, a minden-
napos házitéboly koreográfiája szerint.

Ezen az emelvényen fekszik az előadás első
pillanatában a Világjobbító, a plexibérc maga-
sán, a Pietá és/vagy a Jászol Jézusának pózá-
ban, a füstgépből hömpölygő felhőgomolyok
között. Aztán eloszlik a füst, megszólal: „A to-
jást lágyan / A mártást édesen". A szerző inst-
rukciója a kéziratban realista, az első két mon-
dat Bernhard szövegében kikiabálás. Egyszerű
utasítás, a konyhában forgolódó személy-
zetnek.

Sinkó Világjobbítója nem kiabál - maga elé
köpi ezt a két mondatot, mint aki eleve kételke-
dik bármifajta kérés vagy parancs értelmében.
Aztán persze kér is, parancsol is, éppen eleget,
de Sinkó szerepfelfogásának alapja, hisz-
tériájának gyakran szánkáztatott amplitúdói
ellenére, mégis a tökéletes kiábrándultság
marad, melynek birtokában az ember csak ön-
maga paródiájává válhat, amint válik is, emi-
nensen.

A második jelenet szerzői instrukciója szerint
a Világjobbító tojást eszik („vagy túl lágy/ vagy
túl kemény"), de elege lesz a fantáziátlan
kosztból. Sinkó egy kuglófformából pöcköl kife-
lé üres kindertojásbelsőket, panaszkodik, majd
titkon mellényzsebébe rejt egy bontatlan kin-
dert, később fölbontja, émelyegve elfogyaszt-
ja, majd belsejét az első sorban ülők lábai elé
löki. Szétesik a kis műanyag szelence, az az-
nap este véletlene szerint, papírcsík gurul ki a
figyelmeztetéssel, hogy kisgyerek ne játsszon
vele, mert belélegzi az apró darabkákat, a lá-
bamtól hetven centire meg kék műanyagda-
rabkák, gyakorló apa vagyok, ébred bennem a
vágy, hogy felvegyem és összerakosgassam.
Ez az apró tárgy a maga mégis vaskos, bornírt
realitásával rákérdez mindenre, ami a színpa-
don történik, széttöri a díszlet stilizáltságát.

NÉMETH GÁBOR

ÉMADONNA A KINDER JÉZUSSAL
THOMAS BERNHARD: A VILÁGJOBBÍTÓ


