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BODÓ LÁSZLÓ 

„Szép a rút és rút a szép” 
Macbeth és a boszorkányok 

Első élményszerű találkozásom Shakespeare-rel moziban történt: a Roman 
Polanski-féle1 Macbeth nézésekor. Polanskira akkor már figyelni kellett, mert a 
Kés a vízben című filmjének diákjában magunkra ismertünk: hivatalból utáltuk a 
befutott idősebbeket, akik tőlünk rabolták el a nőt autójuk, lakásuk, vitorlás hajó-
juk segítségével. Shakespeare a gimnáziumban még kötelező tananyag, feldereng 
ebből az időből egy Hamlet előadás, majd főként filmek iránt érdeklődő műszaki 
egyetemistaként a filmrendező hozott össze az angol halhatatlannal. Körmeit 
próbáló újdondászként az egyetemi újságban azonnal fogást is kerestem a film-
rendezőn. 

A kifogás tárgya a tőr volt. Polanski ugyanis megjelenítette a tőrt, a 
mozinéző is látta a gyilkos szerszámot, ott lebegett az Macbeth előtt, s vezette a 
királyig. Kifogásom lényege éppen ez volt: a nézőnek nem volna szabad látnia a 
tőrt magát, a nézőnek azt kell csak látnia, hogy Macbeth látja. Különösképpen, ha 
oly érzékletesen el is mondja, „lelki” az a tőr csupán:  

 
Tőr az, amit ott látok? Markolattal 
Kinálja magát. Jöjj, hadd kapjalak el! 
Nem, nem sikerült. Pedig itt ragyogsz! 
Végzetes kép, nem fog el a tapintás 
Éppúgy, ahogy a látás? vagy csupán 
Lelki tőr volnál, üres képzelődés, 
Melyet a tüzes agyvelő vetít ki?2 

 

Kritikai észrevételem még Banquo szellemére is kiterjesztettem: azt sem lett 
volna szabad megjeleníteni, ráadásul „reálisan”, filmtrükk adta lehetőséggel tes-
tetlen, azaz valódi szellemalakként. Mert ugyan igaz, hogy „Banquo szelleme 
megjelenik és Macbeth helyére ül” – színpadi előadásban talán valóban szükséges 
beültetni a Banquo-t alakító színészt, sápadtra púderolva, sötétszürkére karikázott 
szemmel, hogy eligazítsa a nézőt, Macbeth miért is nem tud leülni helyére, de a 
filmnek nincs szüksége erre, vágással és képkivágással, kiemeléssel képes az üres 
padra képzeltetni azt, akit csak Macbeth láthat – ám mindez egy másik cikk té-
mája lehetne. E cikk témáját a boszorkányok és jóslatuk, illetve Macbeth gyil-
kosságának motívumai jelentenék: honnan tudják Macbeth sorsát előre a boszor-
kányok? Mi alapján jósolják meg a dráma elején, hogy király lesz belőle, majd 
bukik a vezér? 

                                                        
1 Roman Polanski Macbeth, 1971. A két főszereplő: John Finch és Francesca Annis. 
2 Macbeth . 579. p. 
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A Macbeth boszorkányai sokakat foglalkoztattak. Hegelt például: „…a bo-
szorkányok a Macbeth-ben külső hatalmaknak látszanak, amelyek Macbeth sorsát 
előre megszabják. Mégis, amit hirdetnek, az Macbeth legtitkosabb, legsajátabb 
óhaja, amely ilyen csak látszólag külsőséges módon jut el hozzá és válik nyilván-
valóvá.”3 

A kiváló kolozsvári szociológus, Roth Endre is felfigyel Macbeth boszorká-
nyaira: „Külön magyarázatot kívánnak a Shakespeare műveiben gyakran szerep-
lő fantasztikus, okkult hatalmakba vetett hiedelmekkel kapcsolatos elemek. Két 
közismert és fontos példát említek: Hamlet atyjának szellemét és a Macbethből a 
boszorkányokat… A Macbeth felemelkedését és bukását gonoszul megjósoló bo-
szorkányok szerepe szintén középkori hiedelemből faragott szimbolikus szerep. 
Nem a boszorkányok ültetik a nagyravágyás magvát Macbeth elméjébe, ők csu-
pán serkentik azt. Olyan jóslatot mondanak Macbethnek, amit az nagyon is szíve-
sen hall: azzal a sorssal kecsegtetik, amit az – tudva, tudattalanul – magának 
kíván.”4 

 

Hipotézis 1.: a boszorkányok nem természetfeletti képességük okán látják a 
jövőt, hanem a boszorkányok a kor társadalomtudósai. Politológusok, pszichiáte-
rek, szociológusok, azaz semmiképpen sem csodás elemek. 

Shakespeare ugyanis alapvetően racionálisan szemléli korát, s nem is nézheti 
másképpen. Az a kor és az a társadalom racionális kegyetlenséggel kapitalizáló-
dó, kegyetlenségében csak ma irracionálisan viselkedő monarchia. 

A 16 század: első felében VIII. Henrik hatszor nősül, rákényszeríti magát az 
anglikán egyházra, s kivégezteti Thomas Morus-t, feloszlatja a kolostorokat; az 
újkor legnagyobb „privatizációja” zajlik: az új tulajdonosok a nemesek és a pol-
gárok. Szilárd a diktatúra a monarchia és a polgárosodás érdekében. A folyamatot 
Katolikus (Véres) Mária sem akaszthatja, ami aztán kibontakozik I. Erzsébet 
trónralépésével 1558-tól. Még hat év, s megszületik Shakespeare, hogy megélje 
Stuart Mária kivégeztetését, s az állami rangra emelt kalózvilág tündöklését 
Francis Drake vezényletével. A Kelet-indiai Társaság jóvoltából kezd dőlni a 
pénz Indiából is a tisztes polgári vállalkozás legnagyobb dicsőségére. Az abszo-
lutizmus még hatalma teljében, de már izmosodik a polgár. Shakespeare már nem 
éri meg Cromwell győzelmét, I. Károly kivégzését, Angliát, mint köztársaságot, s 
a protestánsok puritán katonai diktatúráját. „A polgárság győzedelmes útját nem-
csak siker és gazdagodás, nemcsak harc jelzi a reakciós erők ellen, hanem a 
nyomorúság és elnyomatás fokozódása is. A bekerítések meggyorsultak ebben az 
időszakban. A korona elnézte ezt a rablást…” – írja Kéry László5. 

Shakespeare természetesen nem láthatott a jövőbe, a köztársaság, azaz a ki-
rály letaszítása a trónról azonban már a levegőben volt. Lukács György szavai-
val: „…a nagy drámairodalomnak és ezzel a történelmi drámaírásnak ez a nagy 
hulláma a feudális rendszer válságaiból és összeomlásából eredt… Különösen 
Shakespeare-nél mutatkozik meg nagyon világosan a feudális rendszer jónéhány 
olyan ellentmondása, amely szükségszerűen vezetett a felbomláshoz… de nem az 

                                                        
3 Hegel, 1980. 235. p. 
4 Roth, 39. p.  
5 Shakespeare III., 916. p. 
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a bonyolult, valóságos történelmi okszerűség értékelte, amely szükségszerűen 
maga után vonta a feudalizmus pusztulását, hanem inkább azok az emberi 
kolíziók, amelyek ennek a pusztulásnak az ellenmondásaiból szükségképpen és 
tipikusan kinőttek; a feudalizmus lehanyatló régi embereinek hatalmas és érdekes 
történelmi típusai, és a humanista nemes vagy uralkodó felnövekvő, új hősi típu-
sa. …Shakespeare történelmi drámaciklusa duzzad az ilyen kollízióktól. Zseniáli-
san tiszta és differenciált pillantással szemléli Shakespeare az ellentmondások-
nak ezt a zűrzavarát, amely betöltötte a feudalizmus századokig tartó halálos 
válságának egyenlőtlen menetét. Shakespeare sohasem egyszerűsíti le ezt a fo-
lyamatot a „régi” és az „új” mechanikus ellentétére. Látja a keletkező új világ 
humanista győzelmi menetét, de azt is látja, hogy ez az új világ egy emberi-
morális szempontból sok tekintetben jobb, a nép érdekeivel bensőségesebben 
összefüggő patriarchális társadalom bukását okozta. Shakespeare látja a huma-
nizmus győzelmét, de egyúttal azt is látja, hogy az előrenyomuló új világ a pénz 
uralmának, a tömegek elnyomásának és kizsákmányolásának, a féktelen egoiz-
musnak, a kíméletlen kapzsiságnak a világa lesz.”6 

 

Hipotézis 2.: Macbeth e kor ellentmondásos alakja: egy elmúlt és egy eljö-
vendő kor törvényei szerint jogasan cselekszik – ám egy kortalan erkölcsi nor-
mával méri önmagát és mérik őt magát. 

A valódi, történelmi Macbeth 1040 és 1057 között uralkodott. A kor szokás-
joga alapján törvényes jogát érvényesítette a trónbitorló I. Duncannal szemben, 
akit nyílt küzdelemben győzött le, s lett erőskezű, nagy király.. Elődei közül az 
934-től 1040-ig eltelt száz évben uralkodó kilenc skót király közül csupán egy 
halt meg természetes halállal, egy a normannokkal vívott ütközetben esett el, a 
többiek viszont családi viszálykodásoknak estek áldozatul7. Az a király tehát, aki 
a legerősebb. 

Shakespeare azonban a Holinshed-krónikát vette alapul az 1606 körül íródott 
drámájához, s az aktuálpolitikára való tekintettel különben sem nézhetett tárgyi-
lagosan egy skót királyra – ám mindkettő mellékes: Shakespeare-nek más , fonto-
sabb indokok alapján kellett gyilkossá tenni Macbeth-et. 

A dráma villámlással és mennydörgéssel kezdődik, s a három boszorkánnyal. 
„Új találkát” beszélnek meg a pusztán, ott találják majd Macbeth-et. Zavaros 
mondattal búcsúznak: 

 
Szép a rút és rút a szép: 
Sicc, mocsokba, ködbe szét! 

 

Majd jő Duncan, Malcolm, Donalbain, Lennox és a százados, kiktől megtud-
juk: gyakorlatilag Macbeth nyerte meg a fontos csatát. Aztán újra a boszorká-
nyok, karattyolnak, varázsolnak, s várnak: Macbeth valóban oda érkezik, hogy 
megtudja: 

Üdv, Macbeth, üdv! Végül király leszel! 
 

Banguo meg sem lepődik a jóslaton, csak reklamál, hiszen ő is hősiesen harcolt: 

                                                        
6 Lukács Gy., 306–307. p. 
7 http://www.szemtanu.hu/nyomtathato.asp?id=1000_012 
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Mit riadozol? Ijeszt, ami oly 
Szépen hangzik? Az igazság nevében: 
Káprázat vagytok, agyrém, vagy amit 
Külsőtök mutat? Társamat mai 
Rangjával s birtok s királyi remény 
Nagy jóslatával üdvözlitek, úgyhogy 
Szédül tőle: s felém egy szavatok sincs? 
Ha csakugyan beláttok az idő 
Vetésébe, hogy mely mag nő s melyik vész. 
Szóljatok hozzám is, kit kegyetek 
Nem vonz s átkotok nem riaszt.8 

 

A három boszorkány tehát, Banquo szerint az, amit külsejük mutat: nem káp-
rázatos agyrémek – boszorkányok; hanem hétköznapi lények akik belátnak az idő 
vetésébe – politikai elemzők. Jóslatuk beválik. A 4. felvonás elején ismét feltűn-
nek, „varázsolnak” az üstből, s jósolnak újból a most őket megkereső már király 
Macbeth-nek: 

Akit asszony szült, teneked nem árt, 
Nem árt oly emberi erő. 
… 
Nem győz soha ellenség Macbethen, 
Míg birnami erdő Dunsinane 
Dombjára nem vonul.9 

 

A körülmények fantasztikusak, a jóslatok tartalma azonban nem, a dráma vé-
gére megtudjuk, „Macduffot idő előtt az anyjából kellett kivágni”, s birnami erdő 
is „feljött” Dunsinane-re. 

A boszorkányok, egyáltalában nem csodás elemet hoznak a drámába, csupán 
jó emberismerők, még pontosabban: jó ismerői az emberi viszonyoknak: „egysé-
gesen látják és láttatják az embert és körülményeit”. Erről részletesen később. 

Nézzük: Macbeth helyzete Hegelt hogyan foglalkoztatta! 
„…Ide tartozik minden olyan konfliktus, amelynek a természeti származás az 

alapja. Itt általánosságban három esetet különböztetünk meg közelebbről. 
αα) Először a természethez kapcsolt jogot, amilyen például a rokonság, az 

örökösödési jog stb., amely éppen azért, mert a természetisséggel van összefüg-
gésben, nyomban lehetővé teszi a természeti meghatározások sokaságát, míg a 
jog, a dolog csak egy. Ebben a vonatkozásban a legfontosabb példa a trónöröklés 
joga… Ha az örökösödés ugyanis pozitív törvények és ezek érvénnyel bíró rendje 
révén még nem szilárdult meg, akkor magán- és magáértvalósága szerint nem 
tekinthető jogtalanságnak az, hogy éppenúgy uralkodhat az öregebb testvér, mint 
a fiatalabb vagy a királyi ház más rokona. …Shakespeare Macbeth-jében hasonló 
kollízió szolgál alapul. Duncan a király; Macbeth a legközelebbi s legidősebb 
rokona és ennélfogva ő a trón tulajdonképpeni örököse még Duncan fiai előtt. 
Macbeth bűnére az az igazságtalanság egyben az első ösztönzés is, amelyet a 
király követ el vele szemben, amikor a maga fiát nevezi ki trónörökösnek. Mac-
beth tetteinek ezt az indokoltságát, amely a krónikákból kitűnik, Shakespeare 
teljesen figyelmen kívül hagyta, mivel Macbeth szenvedélyében csupán a bor-

                                                        
8 Macbeth  567. p. 
9 Macbeth  605. p. 
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zalmak feltüntetése volt a célja, hogy bókoljon Jakab királynak, aki alkalmasint 
szívesen vette, hogy Macbeth-et, mint bűnöst lássa ábrázolva. Ezért Shakespeare 
feldolgozásában megokolatlan maradt az, hogy Macbeth nem gyilkolja meg 
Duncan fiait is, hanem futni hagyja őket és a nagyok sem törődnek velük. De a 
Macbeth kollíziója a maga egészében már túlhaladja a szituációnak azt a fokát, 
amelyet itt jeleznünk kellett… 

ββ) …A dolog fogalma szerint természetesen a rendi különbség jogosultnak 
tekintendő, ugyanakkor azonban az individuumot sem lehet megfosztani attól a 
jogtól, hogy tulajdon szabadságából kifolyólag ebben vagy abban a rendben he-
lyezkedjék el. Az ebbeli elhatározást egyedül a hajlam, a tehetség, az ügyesség és 
a műveltség vezetheti és döntheti el. De ha a választás jogát a származás már 
kezdettől fogva érvényteleníti és ezáltal az embert függővé teszi a természettől, s 
annak esetlegességétől, úgy a szabadság eme hiányán belül konfliktus keletkez-
hetik a szubjektum számára egyrészt a származás által kijelölt helyzet, másrészt a 
különben meglévő szellemi kiműveltség és annak jogos követelései között. Ez 
szerencsétlen, boldogtalan szituáció, mivel magán- és magáértvalósága szerint 
olyan igazságtalanságon alapul, amelyet az igazi szabad művészet nem respek-
tálhat. … Ha a származás mégis legyőzhetetlen akadályként áll azokkal az igé-
nyekkel szemben, amelyeket az ember e korlátozás nélkül szellemi ereje s tevé-
kenysége révén ki tudna elégíteni, úgy ez nemcsak szerencsétlenségnek számít, 
hanem lényegileg igazságtalanságnak is, amelyet az illető elszenved. Akkor 
ugyanis az embert egy pusztán természeti s magáértvéve jogtalan válaszfal – 
amelyen a szellem, a tehetség, az érzület, a belső és külső műveltség túlemelte –, 
elszakítja attól, aminek elérésére képes volna; s a természeti elem, amit csak az 
önkény rögzített ehhez a jogos meghatározáshoz, arra vetemedik, hogy a szellem 
magábanvéve jogos szabadságával áthághatatlan korlátokat állítson szembe. 

Az ilyen kollízió közelebbi méltatásában a lényeges mozzanatok ezek: 
Először az individuumnak a maga szellemi kvalitásaival máris valóságosan 

túl kellett haladnia azt a természeti korlátot, amelynek hatalma meg kell, hogy 
törjön vágyai és céljai előtt; különben követelése éppenséggel dőreséggé válik… 

Az idetartozó második eset mármost abban áll, hogy a származás függősége 
törvényesen fékező béklyóként ránehezedik a magábanvéve szabad szellemiség-
re, s ennek jogos céljaira. … Ha ugyanis a származás különbségei pozitív törvé-
nyek és azok érvényessége révén merev igazságtalansággá váltak…, akkor egé-
szen helyes nézet az, hogy az ember a maga bensejének ilyen akadálya ellen fel-
lázadó szabadságában e származásbeli különbségeket feloldhatónak tartja és 
magát szabadnak tudja tőlük. Ezek leküzdése ennélfogva abszolút jogosnak lát-
szik. Amennyiben mármost a fennálló állapotok hatalma következtében az ilyen 
korlátok áthághatatlanná válnak és legyőzhetetlen szükségszerűséggé szilárdul-
nak, úgy ez csupán a szerencsétlenségnek és az önmagában elhibázottnak szituá-
cióját eredményezheti. Mert az ésszerű ember alá kell hogy vesse magát a szük-
ségszerűségnek, amennyiben nincs eszköze ahhoz, hogy ennek erejét megtörje, 
vagyis nem kell visszahatnia rá, hanem nyugodtan el kell viselnie az elkerülhetet-
lent – fel kell adnia azt az értéket és szükségletet, amely szétrombolódik az ilyen 
korláton, a passzivitás s a béketűrés nyugodt bátorságával kell eltűrnie a legyőz-
hetetlent. Ahol mit sem segít a harc, ott az ésszerűség abban áll: kitérni a harc 
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elől, hogy a szubjektív szabadságnak legalábbis formális önállóságába vonulhas-
son vissza. Az igazságtalanságnak ekkor már nincs hatalma rajta; viszont ha 
szembeszáll vele, nyomban ráébred teljes függőségére. De sem a tisztán formális 
önállóságnak ez az absztrakciója, sem az eredménytelen harc nem igazán szép. 

A másodikkal közvetlenül összefüggő harmadik eset szintén távol van a va-
lódi eszménytől. Ez abban áll, hogy individuumok, akiket a származás bár vallá-
sos előírások, pozitív állami törvények, társadalmi állapotok következtében érvé-
nyes előjogokban részesített, meg akarják tartani és érvényre akarják juttatni ezt 
az előjogot.”10 

Azért idéztem ily hosszasan Hegelt, mert sorai – mint egy palást – ráhúzha-
tók Macbeth drámai helyzetére. Nem venném a bátorságot, hogy Hegelt „fejéről a 
talpára” állítsam, csupán mellé állítok egy némiképpen más történelemszemlélet 
„zanzásított”, leegyszerűsített lényegét (a palástot mintegy alakjára szabva), me-
lyet kiinduló tételeimnek választok: 
a.) A csoport vezére a kiválasztódott. A falka vezére az állatvilágban – s jó ideig 

még az emberében is – a fizikailag legrátermettebb hím. Státusát ki kell har-
colnia, s meg kell védenie. Mihelyst egy erősebb (ügyesebb, fürgébb, jobb 
harcmodort választó stb.) hímmel találja magát szemben, vissza kell húzód-
nia. (Ebben a szituációban persze már látensen benne van a hatalom örökle-
tessé tétele is, de még természetszerűleg, s nem törvényileg: a falkavezér kö-
telessége, hogy a legmegfelelőbb stratégiát válassza az egész falka egziszten-
ciája szempontjából, s joga, hogy ő termékenyítse meg a nőstényeket. Azaz 
fizikai kiválóságát jelentő génjeit átörökítve nagy a valószínűsége, hogy va-
lamely utódja fog a helyébe lépni. De ez egyrészt korántsem bizonyos, csupán 
nagy valószínűségű helyzet, másrészt az utód nem automatikusan örökli a ha-
talmat, hanem meg kell küzdenie azért!) Ha meg akarjuk őrizni a hegeli kor-
szakolást, akkor eme állapotot pre-természetisséggel kell illetnünk. (Hegel a 
természeti származás fogalmát a vérszerinti trónöröklés jogával köti össze.) 

b.) Van egy átmeneti, köztes állapot, amely majd alapjául szolgál a hatalom vér-
szerinti átörökítésének, ez pedig az, hogy már nem feltétlenül a fizikailag leg-
erősebbnek kell a falka vezérének lennie, hanem a legtapasztaltabbnak. Kellő 
tapasztalat megszerzéséhez, de főképpen ezek szintetizálásához idő szüksé-
ges, s oly tulajdonság, ami fontosabbá válik a fizikai kiválóságnál: ez pedig a 
szellemi kiválóság: a tudás, a bölcsesség. (Ami szintúgy átörökíthető, de do-
minánsan már nem genetikailag, hanem neveléssel, tanítással.) Legyen ezen 
időszak vagy állapot pre-köztársasági. Megnyílik az út a 

c.) természeti származás előtt. A falka vezére a király. Királyságának alapja 
egyedül és kizárólag az, hogy az apja is király volt. Ez legitimitásának egyet-
len kritériuma. Se fizikailag, sem szellemileg nem kell a legjobbnak lennie, 
lehet idős, vagy akár gyerek: ha van türelme kivárni, hogy apja meghaljon 
természetes úton, vagy mert valaki ősi, vagy jövőbeni joggal megölje, ő tart-
hat igényt a trónra, s csak ő. A trónbitorlás jogos és törvénytelen, ami viszont 
jogszerű és törvényes, az kiszolgáltatottja a genetika „visszatérés az átlaghoz” 
szabályának, vagy az elmaradt, hiányos neveltetésnek. Ez az állapot a klasszi-
kus feudalizmus kora, melyben ugyan időnként megjelenik a b.) pont jellegze-
                                                        

10 Hegel, 1980., 210–215. p. 
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tessége, a jó király11 – aki itt igazából legfeljebb szabályt erősítő kivétel lehet 
csupán; másképpen erkölcsi kategória a gyakorlattal a „rossz” királlyal szem-
ben.  

d.) A „falka” vezére a megválasztott lesz – a köztársaság korába érkeztünk. A 
megválasztott lehet akár fiatal (s így potenciálisan a fizikailag rátermett rein-
karnálódik az a. pontból; lásd 20. századi demokráciák „fiatal” (minisz-
ter)elnökeit: az angol Tony Blair-t, a spanyol Soarest, vagy akár J. F. Kenne-
dy-t, aki még (relatív) fiatalságával feledtetni tudta fizikai tökéletlenségét is); 
vagy éppen ugyancsak a megélt évekre redukálódott „tapasztalat” (lásd 
ugyancsak a 20. századi gerontokratákat Brezsnyevtől Reagen-ig, Kádár Já-
nostól Helmuth Kohl-ig). 
Az a–c.) folyamatokhoz évezredek kellenek, míg a c–d.) váltáshoz olykor 

csak tucatnyi, legfeljebb néhány száz év szükséges. 
Az a.) pont állapotáról a régészet kevés adattal szolgálhat, de biztos támpon-

tot jelenthet az állatvilág, illetve a természeti népek életének tanulmányozása. Az 
örökletes abszolút monarchia kialakulásának folyamatáról is kevés egykorú do-
kumentum maradt fenn. Grahame Clark12 szerint az első dinasztikus társadalom a 
sumer civilizáció fejlődésével alakult ki valamikor i.e. 3000 körül, illetve Euró-
pában a mínoszi civilizációban kb. i.e. 2000–1500. Nagy valószínűséggel a vadá-
szó-gyűjtögető-pásztorkodó életmódról a földművelésre való áttéréssel, a városo-
dosással, a magántulajdon létrejöttével kezdődött meg ez a hosszú és véres fo-
lyamat.  

Ugyanezt az időszakot öleli fel a Biblia ószövetségi része, ami – ha ezen 
szemüvegen keresztül olvasunk – nem más, mint a fizikailag-tapasztalatilag kivá-
lasztódott vezetők véres vetélkedése egymással, illetve legyőzetésük a hatalmu-
kat vér szerint örökítők által. (Csak arra kell ügyelnünk, hogy az ószövetségi 
király még nem a középkorban vett király fogalmával egyezik.) Dávid király 
apja, Isaj például egy nem túl gazdag, Júda törzsbéli férfi, a gyerek Dávid kény-
szerből pásztorkodik, eközben fejlődik ki harckészsége a nyájat veszélyeztető 
rablókkal és vadállatokkal vívott küzdelmei során. Rátermettségét Góliát legyő-
zésével bizonyítja (Dávidban tehát ötvöződik az erő és a tapasztalat). A termé-
szetes kiválasztódás szempontjából Saul tragikomikus hős, hiszen végül is nem 
Dávid kezétől esik el, hanem a filiszteusok győzték le, de Saul még tisztában van 
a régi szabályokkal, ezért a maga szempontjából tehát „joggal” kergeti száműze-
tésbe Dávidot, féltvén trónját tőle. Dávid ezért is fontos király szempontunkból, 
mert hatalmát „megválasztással” nyeri el, amikor az északi törzsek felkérik, le-
gyen a királyuk, s azért is mert fia, Adónija már apja érdemének öröklésével 
kíván hatalomra jutni, illetve Salamon hatalomra juttatásával már kicsírázik a 
trón öröklése. Mint a legtöbb történelmi folyamat, ez is „megtorpanásokkal”, 
„visszalépésekkel” tarkított; Salamon után az északi törzsek szakítanak Dávid 

                                                        
11 Roth, 93. p.: »Összefoglalhatjuk most már a különbséget a shakespeare-i „jó” és „rossz” uralkodó 

között. „Jó” az, aki teljhatalmát szolgálatként fogja fel, és felelősnek érzi magát országa és népe 
iránt; „rossz”, aki felelőtlenül saját szolgálatába rendeli országát és népét. Modern szociológiai és 
társadalomlélektani terminológiát használva úgy mondhatnók, hogy „jó” király – jó vezető – az, 
akinek magatartásában az objektualitás dominál, míg rossz az, akinek magatartása szubjektuális 
irányultságú.«  

12 Grahame, 145., ill. 181. p. 
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családjával, eredményeképpen Jeroboám után már „212 viharos esztendő alatt 
tizenkilenc király váltotta egymást. Közülük kilenc erőszakkal foglalta el a trónt, 
hetet meggyilkoltak, egy pedig öngyilkosságot követett el. A királyság felbomlá-
sával együtt romlott a királyok rátermettsége is. A politikai bölcsesség és vallási 
hűség Dávid által felállított példái csak ritkán találtak követőre, akár északon, 
akár délen.”13 

Vajon Malcolm (mint „jogos” örökös) mily követője lett volna a jámbor ki-
rálynak? Vajon csak retorikai fogás-e, amikor Macduff-öt úgy állítja maga mellé, 
hogy képet rajzol magáról, aztán cáfolja (s vajon itt nem maga Shakespeare írja-e 
le, milyen egy „rendes, igazi” feudális király)? 

 
Magamra gondolok; mert tudom, annyi 
Különleges bűn oltódott belém 
Hogyha ez kihajt, a fekete Macbeth  
Hófehérnek látszik majd, s a szegény nép 
Báránynak mondja az én végtelen 
Gonoszságomhoz képest. 
… 
Kéjvágyam végtelen: nincs annyi szűzlány, 
Asszony és matróna, hogy kioltaná 
Gyönyöröm szomját, és vágyam letörne 
Minden mérséklő akadályt, amely 
Dühöm útjába állna. Macbeth is jobb, 
Mint egy ilyen király. 
… 
…az uralkodói 
Jóság, igazság, mérséklet, kitartás, 
Állhatatosság, irgalom, alázat, 
Istenfélelem, tűrés, hősiesség 
Ize hiányzik belőlem, de annál 
Szebben tenyészik a sokféleképp 
Elágazó bűn. 

Illetve: 
Kezeidbe teszem sorsomat, 
Visszavonom, amit magamra mondtam, 
És esküszöm, hogy idegen szivemtől 
Az a sok bűn és hiba. Soha nővel 
Még nem volt dolgom, esküt sose szegtem, 
… 
Most hazudtam először (s magam ellen)14 

 

Malcolm ügyesen manipulálja Macduff-öt, igazat mond, amikor azt mondja, 
most hazudtam először, csak az éppen arra vonatkozik, hogy idegen szívétől a 
sok bűn és hiba. Hisz rögtön le is lepleződhetne: „soha nővel még nem volt dol-
gom” – hát akkor honnan vannak gyermekei, minek néki a feleség? Macduff hisz 
neki, mert hinni akar – akár a valósággal szemben is. 

De térjünk vissza az örökletes királyság kialakulásának időszakához! 

                                                        
13 Hughes–Travis, 47–48. p. 
14 Macbeth  612–614. p. 
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A dinasztikus királyság intézményének szükségességét racionális érvekkel 
nemigen lehetett volna alátámasztani, ezért minden ilyen törekvés Istent hívta 
segítségül. Az Ószövetség tele van ilyen eseményekkel, de vehetünk példát a 
magyar őstörténetből is: „A kora középkor heterogén népalakulatait a katonai 
kíséret mellett a mesterségesen kialakított eredetmítoszok tartották össze, melyek 
között a dinasztikus származáslegendáknak volt legnagyobb jelentőségük. Az 
uralomra jutott nemzetség csodás származásának elhitetésével nem csupán em-
berfelettiségét kívánta tudatosítani, hanem azt is, hogy egyedül az ő utódait illeti 
meg az uralom. … A magyar vezéri hierarchiában második helyet elfoglaló Ál-
mos fia Árpád méltóság, a gyula a hadvezér-fejedelem tisztével azonosítható. A 
nemzetség török eredetű, totemisztikus eredetmítosza szerint egy turul (<török 
toghrul, héja) volt ősapjuk. Ez az … eredetmítosz a dinasztia késői egyeduralom-
ra jutása és a kereszténység hamaros felvétele miatt nem tudott annyira elterjed-
ni, hogy a magyarság eredetmítoszává válhatott volna.” „Az 1083 előtt készült 
István legenda írója István szentségéből még az apának is juttatott, amikor a cso-
dás jelenést Gézát ’Krisztus választottja’ jelzővel tüntette ki. Azt a Gézát, kinek 
„kezeit embervér fertőzte meg”.15 

A dinasztikus királyság kialakulása tehát nem „természetszerű”, hanem irra-
cionális alapokon nyugszik; az ehhez való jogot földön kívüli hatalom biztosít-
hatja csak. Ennek az állapotnak a megszüntetése viszont nagyon is racionális 
lehet csak: a köztársaság a király megölése árán jöhet csak létre. Vagy olyan 
valóságosan és radikálisan, mint azt a francia forradalom16 megtette, vagy hosz-
szadalmas kompromisszumok során fosztották meg hatalmától – szimbolikus 
gyilkosság! –, mint az angolok17. 

Amikor Macbeth-et megismerjük, győztesen tér meg a harcból: 
…hős Macbeth – igazán hős! – 
Kivont karddal, melyen véres halál 
Füstölgött, a szerencsével dacolva 
S mint a Diadal kiszemeltje, útat 
Tört a bitangig; 
És se köszöntő szó, sem Isten áldjon: 
Köldöktől állig kettéhasitotta, 
S várunk ormára tűzte fejét.18 

 

Macbeth a „falka” legerősebbje, ezért is kellett neki harctérre mennie. Győz-
tesen tér meg, friss megerősítéssel eme státusában.19 A pre-természeti társadalo-
mi státusában tehát nemcsak had-, de falkavezérként is. 

                                                        
15 Győrffy, 29. p., illetve 92. p. 
16 A nyolcvanas évektől felemás módon viszonyulnak a franciák a nagy forradalomhoz – szinte 

szégyenkező röstelkedéssel. A Marseillest meg kívánták fosztani himnusz szerepétől, de legalább-
is új szöveggel ellátni: mert emlékeztetett a forradalom radikális kegyetlenségére. Mint tudjuk, 
Marx éppen radikális következetessége okán választotta példaértékűnek általában is, s a proletár-
forradalom szempontjából különösen a nagy francia forradalmat. 

17 A kegyelemdöfést önmagának adja meg az anakronisztikus és impotens angol trón: Károly herceg 
és Diana hercegnő börleszk-botrányos bulvár-pornográfiája például komolyan felvetette, hogy II. 
Erzsébettel befejezettnek kellene tekinteni az angol trón történtét. Komikus, ahogy Károly herceg 
próbálja visszaállítani megtépázódott trónörökösi tekintélyét. Hogy közben a dráma esztétikáját is 
meggyalázza – az isteni beavatkozás eposzi eszközét (Diana szerencsétlen halálát) átemeli a kaba-
rétréfák színpadára. 

18 Macbeth , 564. p. 
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Igen ám, de itt a szelíd király. Szelíd? Mint a róka: 
 

Ó, drága rokon! 
Hálátlanságom bűne súlyosan  
Nehezül rám: annyira megelőztél, 
Hogy villámszárnyon sem érhet utól 
A jutalom. Bár volna kevesebb 
Az érdemed, s arányban vele a 
Viszonzás! Most csak egy szavam lehet: 
Mindennél többel tartozom neked. 

 

Nem a boszorkányok, igazán a király az, aki felébreszti benne a legerősebb 
hím a falkavezéri szerepet. „Bár volna kevesebb az érdemed” – gondolat folyatá-
sa ugyanis logikusan az, hogy „akkor nem tarthatnál igényt a hatalomra” (gon-
doljunk közben vissza Saul és Dávid esetére!). Macbeth tartja magát státusához, 
a hegeli természeti származás társadalmilag elvárt tiszteletben tartásához: 

 
A hű szolgálat önmaga jutalma. 
Felséges dolga: elfogadni a  
Tartozásunkat; ez pedig csupán 
Trónod s országod fia és cselédje 
S csak kötelességét teszi mikor 
Mindent javadra tesz. 

 

Duncan-nak ez nem elég, szükségét érzi Macbeth orra alá dörgölni az új 
rend-et: 

Örömöm szinte már 
Könnyek mögé szeretné rejteni 
Ujjongását. Fiaim, rokonok 
S thánok, és ti, szivünk szomszédai, 
Tudjátok meg: legidősebb fiunkat, 
Malcolmot, koronánk örökösévé 
És Cumberland hercegévé emeljük; 
De nemcsak őt diszíti új dicsőség: 
Nemesi csillag fog ragyogni minden 
Méltó hivünkre.20 

 

Valóban ez a legalkalmasabb időpont bejelenteni, hogy Malcolm az örököse? 
Hiszen ez nyilvánvaló egyrészt, másrész Duncan nem beteg, nem halálosan meg-
sebzett, hogy végrendelkezni kelljen. Mondatait csak abból a szempontból érté-
kelhetjük: tisztában van azzal, hogy nem szükségszerűen fiának kell a királynak 
lennie. Hab a tortán, s a bűntudat leplezése, hogy Macbeth-nek „nemesi csillag”-
gal szúrja ki a szemét. 

Kérdés, Duncan félelme a „még”-ből, vagy a „már”-ból fakad? 
Azaz Macbeth-től mint kiválasztódott-tól vagy mint megválasztott-tól fél-e 

jobban? 
Mindkettőtől félhetne, de csak az elsőt gyanítja. A másodikat pedig az író, 

Shakespeare. 
                                                                                                                                       

19 „A mai szociológia nyelvén: a státus kifejezi azokat az elvárásokat, amelyeket az egyén mások-
kal, a társadalommal szemben támaszt; a szerep azokat az elvárásokat fejezi ki, amelyeket mások, 
a társadalom támasztanak az egyénnel szemben.” Roth, 61. p. 

20 Macbeth , 570–571. p. 
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Macbeth azért tragikus hős, mert a régi jogon már nem, a születővel még nem 
kerülhet hatalomra, ugyanakkor mindkét jog alapján neki kellene a királynak 
lennie. De ennek nincs tudatában – gyilkossága ösztönös, a kollektív tudatalatti 
vezérli. Amit tud, hogy a fennálló szerint nem illeti a jog. Azaz vétke az Ancsel 
Éva-i „nem tudás vétke”. A királyt megölni szükségszerű – vagy azért, hogy 
megőrizhessük a kiválasztódás állapotát, vagy hogy megteremtsük a megválasz-
tódás lehetőségét. 

S ezzel a boszorkányok pontosan tisztában vannak. Azaz nemhogy nem ser-
kentők, nem katalizátorok, hanem a boszorkányok „társadalomtudósok”. Amikor 
jósolnak, szociológiai elemzést adnak, s csak jelzik a Macbeth előtt álló dilem-
mát. Pontosan tudják: Macbeth hármashatáron áll: a múlt, a jelen, s a jövő egy 
pontba összefutó különbözőségén. Macbeth a jelen világába nem léphet, ott meg-
becsült udvaronc lehet csupán, újabb és újabb kegyeket keresve: mert a kiválasz-
tódás nem szűnt meg csak inflálódott: mindig és mindig új talpnyalók jelentkez-
nek a király környezetében – az udvaroncok kiválasztódásában nem vehet részt. 
A múltról és a jövőről viszont nincs tudása, pontosan illik rá a marxi „nem tud-
ják, de teszik” gondolat. 

S innen Macbeth „vívódó lelkiismerete” is. 
„Az erkölcsi tudat az ember társadalmi lényegéhez, nembeli lényegéhez tar-

tozik; aki megkísérli teljesen elfojtani erkölcsi tudatát, valamilyen módon saját 
emberi voltával kerül szembe.”21 Mielőtt tovább mennénk, segítségért ismét He-
gelhez fordulok: 

„Egy másik szférában a közvetlen törvény szerint az ellenségen kitöltött bosz-
szú a megsértett egyéniség legfőbb kielégülése. Ez a törvény azonban: annak, aki 
nem mint önértékű bánik velem, megmutatom, hogy önálló lény vagyok s inkább 
megszüntetem őt mint lényt, – a másik világ elve által az ellenkező törvénnyé 
változik: önmagamnak mint lénynek helyreállítása az idegen lény megszüntetése 
által önelpusztítássá lesz.”22 

Azaz Duncan „nem önértékűen bánt” Macbeth-tel, aki megmutatja, hogy ön-
álló lény. S itt már lényegtelen, hogy Macbeth a trón tulajdonképpeni örököse 
Duncan fiai előtt – Hegel az aktuális jogra hivatkozott az Esztétikai előadások-
ban. Aktuálisan Shakespeare, a kortárs gesztust tehetett Jakab királynak, de „a 
társadalmat az élő emberek kapcsolataiban” ábrázoló Shakespeare már joggal 
hagyhatja figyelmen kívül e tényt.  

Macbeth természetesen nem olvasta Hegelt, nem lehet tudatában bonyolult-
ságában is egyszerű erkölcsi helyzetének. Gyötri lelkiismeretét a gyilkosság. 
Segítségül most Ancsel Éva gondolatait hívom: „Nyomot hagy bennünk a bűn, 
kínos nyomot, amit bűntudatnak hívunk. Bár a magyar kifejezés félrevezető, mert 
a bűntudat (Schuldgefühl) még nem tudása a bűnnek. Sőt! Éppenhogy a be nem 
ismert bűn nehezedik ilyenkor a lélekre – lévén a bűntudat sokkal inkább a bűn 
tilalom alá helyezett tudása. De terhes ezzel a tudással, ha nem is biztos, hogy 
kihordja. Ezért a bűntudat csak tudás-lehetőség, amennyiben az ember megpróbál 

                                                        
21 Roth, 129. p.  
22 Hegel, 89–90. p. 



Bodó László 

 90

szabadulni attól a sötét, artikulálatlan szenvedéstől, amit a be nem ismert bűn 
hagy maga után.”23  

A hatalomért folyó harc szabályai mindig kíméletlenek, később kegyetlenek 
is. Az erősebb kíméletlenül legyőzi a gyengébb vezért, de még nem öli meg – a 
kegyetlenséget, az ölést a dinasztikus törekvés hívja életre. A dinasztiára törekvő 
lesz a zsarnok, mert csak zsarnoki eszközzel örökítheti vérére hatalmát – s e 
zsarnokság szül újabb zsarnokságot az ellene szegülőben. Civilizált körülmények 
között: a politikai játék nem az erkölcs törvényei szerint folyik. 

Ám az erkölcs megjelenik, s éppen Macbeth gyötrődésében. Rossz politikus. 
Macbeth-ben összekeveredik a politikus és a magánember. Amit Macbeth tud, az 
az, hogy embert ölni bűn. Amit Macbeth nem tud, az, hogy a királyt megölni sem 
nem bűn, sem nem ártatlanság – szükségszerűség. De számára a király és az em-
ber egy – ezt a morális csapdát maga az örökletes királyság helyezte-rejtette el az 
ellene – jogosan – támadók elé. Macbeth nem belesétál ebbe a csapdába, de bele-
kényszerül. Ezért nincs is más választása, mint: 

„A bűn felismerése és elvállalása, a legitimációról való lemondás azért bír 
rendkívüli jelentőséggel, mert a bűnök erejének döntő forrása éppen az, hogy a 
mindenkori ’eredendőnek’ nevezhető vétség maga után vonja az igazolás lázas, 
mohó kísérleteinek sorozatát – ez pedig újabb vétséget jelent, azok egész láncát. 
Igazolást keresni mindenáron annyit jelent, mint vállalni az árat, ami nem más, 
mint újabb bűn… Az ember így mintegy eladósodik bűneiben, mert mindegyik 
igazolásáért újabbakat követ el – talán még könnyebben is, mint az eredetit, de 
biztos, hogy nagyobb igyekezettel, éppen mert azt az utóbbiakkal akarja fedezni.”24 

Macbeth „eladósodása” nyilvánvaló – s ezzel megmagyarázhatók a későbbi 
gyilkosságok. Persze, meg kell halnia ezért is. De állítom, halála nem egy go-
nosztevő megérdemelt bűnhődése csupán – ez legfeljebb a kortársaknak szóló 
(politikai) üzenet. Macbeth ugyan fel nem ismeri, s el nem vállalja bűnét – bűne, 
ha van, hogy nem tudja kettéválasztani, mert nem lehet kettéválasztani a király-
gyilkosságot az embergyilkolástól – , de kimenekül, saját halálába, e csapdából. 
Ugyan a Lady számára kérne orvosságot, de a maga kételyeiről szól: 

 
Ebből gyógyítsd ki! Nincs 
Gyógyszered a lélekre? Nem tudod 
A gond emlékét tövestől kitépni, 
Az agyba írt kínt elmosni, s a zsúfolt 
Szívből valami édes feledés 
Ellenmérgével elűzni a rosszat, 
Amitől úgy szorong? 

 

S megfogalmazza saját „gyógyszerét”: 
 

Akkor kutyának kell a tudományod. 
Fel a vértem! A lándzsát! 25 

 

– harcba készül, ahonnan élve nem kerülhet ki. Alig később, ugyan látszólag 
megint a Lady halálhírére reagál csupán, de valójában ismét magáról szól: 

                                                        
23 Ancsel, 33. p. 
24 Ancsel, 41–42. p. 
25 Macbeth, 622. p. 
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Halt volna meg később: erre a hírre 
Ráértünk volna még. 
Holnap és holnap és holnap: tipegve 
Vánszorog létünk a kimért idő 
Végső szótagjáig, s tegnapjaink 
Csak bolondok utilámpása voltak 
A por halálba. Húnyj ki, kurta láng! 
Az élet csak egy tűnő árny, csak egy 
Szegény ripacs, aki egy óra hosszat 
Dúl-fúl, és elnémul: egy félkegyelmű 
Meséje, zengő tombolás, de semmi 
Értelme nincs. 
… 
Unom, gyűlölöm a nap sugarát, 
Dőlne már romba az egész világ! 
Zúgj, szél! Jöjj, romlás! Riadót! – Ha kell, 
Hát legalább páncélban hulljak el!26 

 

„Saját tette egy számára idegen, vele szembenálló hatalommá válik, amely őt 
leigázza, ahelyett, hogy ő uralkodnék felette.”27 S még csak azt sem mondhatjuk, 
hogy Macbeth az elkerülhetetlen véggel való szembesülésekor fogalmazza meg 
önön pusztulási vágyát. Sejtett-tudatában van már a boszorkányokkal való első 
találkozója után – hogyan is írta Hegel?: „önmagamnak mint lénynek helyreállí-
tása az idegen lény megszüntetése által önelpusztítássá lesz”: 

 
Ez a szellemvilági intelem 
Se rossz nem lehet, se jó. Mert ha rossz, 
Igaz kezdettel mért előlegezné 
Sikeremet? Cawdor thánja vagyok! 
S ha jó: mért száll meg oly szörnyű sugallat, 
Hogy iszonyodó hajam égnek áll, 
S nyugodt szivem a bordámat veri, 
Ahogy nem szokta? Valóság sose 
Ijeszt úgy, mint a képzelt borzadály: 
Még csak kisért a gyilkosság, de már 
Úgy rázza világomat, hogy erőmet 
Elszívja a képzelet, s már csak az 
Van, ami nincs!28 

 

S innen még tovább is bonyolíthatnánk az amúgy sem egyszerűt: Macbeth 
csupán a király megölése miatt érez-e csak lelkiismeret-furdalást? Ha elfogadjuk, 
hogy „a büntetésül kirótt tevékenység megszünteti önmagát”, azaz, hogy Macbeth 
drámája önmaga megszüntetésének drámája, akkor érezhet-e lelkiismeret-
furdalást ezen ön-gyilkosságért? Igen, érezhet, de ez már nem lelkiismeret-
furdalás, súlyosabb annál, lételméleti tragédia. Macbeth nem a jókkal, a jogos 
örökösökkel áll harcban, hanem önmagával, sorsában megnyilvánuló létével. 
Miért? 

                                                        
26 Macbeth 624–225. p. 
27 Marx-Engels, I/88. p. 
28 Macbeth  569. p. 



Bodó László 

 92

Mert van Macbeth-nek egy mindennél súlyosabb bűne, amiről eddig mi nem, 
de ő a harmadik felvonás elején a Banquo-val folyó párbeszéd után szól, ez pedig 
a dinasztiaalapítás igénye: 

 
Meddő koronát tettek a fejemre, 
És száraz jogart a markomba, hogy 
Aztán kicsavarja egy idegen kéz, 
Idegen, nem a sarjam! Ha ez így van, 
Értük mocskoltam be lelkemet, 
Értük döftem le a jámbor királyt, 
Csak értük öntöttem mérget nyugalmam 
Poharába, s örök ékszeremet 
Azért löktem oda az ős gonosznak, 
Hogy ők, ők, ők királyok legyenek? 
Ugorj elő inkább, sors, kard ki kard, 
Vívjunk életre-halálra!29 

 

Macbeth múltbéli és jövőbeni törvények szerint joggal öli meg a királyt, de ő 
maga e két korszakba ékelődött idő gyermeke. Gyilkossága és ön-gyilkossága 
azért és csak azért lesz „erkölcstelen”, mert nem korszakot akar váltani a kor-
szakváltás eszközeként, hanem dinasztiát alapítani (s utódaiból szintúgy hiá-
nyozhat majd „az uralkodói jóság, igazság, mérséklet, kitartás, állhatatosság, 
irgalom, alázat, istenfélelem, tűrés, hősiesség” – s mindezt tudnia kell). 

Lehetett volna belőle „jó” király „kiválasztódott”-ként, de mert elképzelhe-
tetlen számára a „megválasztott”-ság hatalmi rendszere – szétzúzza magát a sors 
által, ahogy szétzúzódik nemsokára az abszolút monarchia is nem soká. 

A Macbeth tulajdonképpen egy monodráma: egyetlen szereplője van csak, 
maga Macbeth. A többiek mind, dramaturgiai kellékek. A boszorkányok is. Nem 
ők a fantasztikusak, hanem Shakespeare. 
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