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SZOMSZÉDUNK, MACBETH
Párizsban az év egyik legjelentősebb-bár
erőteljesen vitatott - bemutatója a Mac-
beth, a lausanne-i Théátre Vidy és a pá-
rizsi Chaillot-színház közös produkciója.
A rendező, Matthias Langhoff a hatvanas
években a Berliner Ensemble, később a
berlini Volksbühne tagja volt, majd sok-
felé dolgozott vendégként; tavaly július
óta a lausanne-i színház igazgatója. (Leg-
utóbbi avignoni rendezéséről a SZÍNHÁZ
1989. évi 12-es számában írtunk.)

Langhoff Macbethje nagyon mai, s nem
(csak) attól, hogy a díszletet korunkra
jellemző anyagokból-elemekből, terep-
tárgyakból alakították ki, s hogy a jelme-
zek-kellékek is egy kvázihuszadik századot
idéznek. Sokkal inkább attól, hogy a vé-
res-iszonyú tragédia minden pillanata
döbbenetesen hétköznapi, rémesen ter-
mészetes, „fogyasztható", szinte a tévé-
híradó közvetlenségével szólít meg. Sok
minden van ebben az előadásban; ami-
nek nyoma sincs, az a magasztosság,
nemesség, veretesség, emelkedettség -
vonatkozik ez a környezetre, a szereplők
viseletére, magatartására, mozgására és

Daniel Briquet és Christian Drillaud a párizsi
Macbethben

beszédmódjára egyaránt. (A néző szá-
mára - ízlése függvényében - ez már
önmagában rokonszenvessé vagy épp el-
viselhetetlenné teheti a produkciót.)

Ha a látottak alapján valamiféle „kon-
cepciót" próbálnánk felfedezni és megfo-
galmazni, tévúton járnánk: csak ugyan-
olyan, majdnem semmitmondó közhelye-
ket vagy viszonylag általános (de persze
fontos) alapigazságokat fogalmazhatnánk
meg - végzetről, a választás szabad-
ságáról, hatalomról és hatalomvágyról
stb. -, minta darab olvastán. Nem mintha
közhelyes lenne az előadás, vagy hiányoz-
nék a koherens világkép, az erőteljes lá-
tásmód; a markáns mozzanatokban, erő-
sen polarizált részletekben feltárulkozó
univerzum az, ami valóban lenyűgöz.

„Szinte biztos vagyok abban - mondja
Langhoff -, hogy egyértelmű válaszokat,
megoldásokat keresni azokra a kérdések-
re, amelyeket egy Shakespeare-szöveg
kapcsán nem lehet nem feltenni, hiba.
Minden lehetőséget fenn kell tartani.
Nyitva kell hagyni a kérdéseket. A nézők
számára csakúgy, mint a színészek szá-
mára." S ha ezt elfogadjuk, beszámolónk-
nak is inkább leíró, mint értékelő-elemző

jellegűnek kell lennie; próbáljuk tehát meg
egy gazdag, részleteiben igen precízen
kidolgozott produkció bizonyos jeleneteit
sorra véve a lehető legtöbbet érzékeltetni
az előadás négydimenziós világából.

A helyszín: Chaillot-palota, Párizs. Való-
színűleg az egyik legcsodásabb elhelyez-
kedésű színház: a társalgó-büfé üvegfa-
lán át az esti kivilágításban igen könnyed-
nek ható Eiffel-toronyra s a Mars-mezőre
látni. Ebből a csarnokból aztán egy pince-
lejáró-szerű folyosócskán jutunk a nagy,
amfiteátrum jellegű Jean Vilar-terembe. A
színpad nyitott. Akárhogy is: ez a világ
igencsak elüt az esti Párizs iménti látvá-
nyától.

Az alap: balra és előre lejtő betonszürke
sík, amelyen olykor nagyon bizonytalan
járás esik: a padlódeszkák alátámasztása
időnként megszűnik, közepük ilyenkor
jócskán meghajlik a rájuk lépő súlya alatt.
(Így van ez például a boszorkányok
jeleneteiben, vagy amikor Banquo
szelleme megjelenik, s általában mindig,
amikor Macbeth-vagy más-,,elveszti lába
alól a talajt". De épp a va lód i
bizonytalanság, a fizikai realitás miatt lesz
ez igazán erős



Olivier Perrier (Macbeth) és Agnés Dewitte
(Lady)

hatású s nem válik erőltetett „értelmezés-
sé".) A középtől kissé hátrébb, úgy négy
méter magasan híd, amely két oldalsó
betontornyot, -oszlopot köt össze (oldalu-
kon jól látszik a zsaluzás nyoma). Ezek
belsejében, illetve külső falán lépcsőn
lehet a hídra feljutni. A jobb oldali torony
aljában széles nyílás, amelyet a szerelő-
csarnokok-garázsok bejáratáról ismert
széles, majdnem átlátszó PVC-csíkok
függönyöznek el. Ez a nagy
betonépítmény sok mindenre szolgál,
legfontosabb „szerepe": Macbeth vára. A
híd alatt, a szín-pad közepén jókora lyuk
tátong (amelyet minduntalan meg kell
kerülni vagy át kell lépni), elülső és
hátulsó szélétől egy-egy pózna emelkedik
a hídig. Az egyiken régi-módi kisrádió, a
másikon szabadtéri hangszóró. Az első
pózna mélységében

vászonfüggöny húzható keresztbe, levá-
lasztva-kiemelve a színpad elejét, amely-
nek bal oldalán többféle tisztet betöltő
ósdi hűtőszekrény áll. Leghátul homok-
buckák, mint egy építkezésen, előttük a jól
ismert (útlezárásra használt) piros-fehér
stráfos deszkák. Az alapsíkot-széltében --
fehér szaggatott vonal osztja ketté, mint
egy országutat. Itt-ott ütött-kopott mozi-
székek (kettő-három egybekapcsolva).
Sehol semmi befejezett, kész vagy tiszta,
semmi monumentális (a díszletet is Lang-
hoff tervezte)...

Feketébe-szürkébe-barnába öltözött,
mocskos-lucskos-véres holttestek hever-
nek szerteszét. Gránátok, rakéták süvíté-
sére emlékeztető hangok és a színre lépő
zenészek szaxofon-, tuba- és gitárjátéka
keveredik egymással, miközben tüllszok

nyás, szakállas figurák (a boszorkányok)
jelennek meg a föld alól és az ég felől,
hogy minden lehetségest kiszedjenek a
hullák zsebéből-ruhájából-testéről. Az
egyik ,,tetem" megmozdul, erre kitépnek
valamit az arcából (talán a szemét), és
eltűnnek. Bejön az elcsigázott Duncan ki-
rály kíséretével (Malcolm bal karján mély
seb tátong). Az iménti majdnem halott
katonát egy székre segítik. Elmondja, amit
a csata lefolyásáról tud, majd holtan zu-
han a földre. A király és kísérete távozik.

Megjelenik Macbeth és Banquo, hatal-
mas dobot püföl mindkettő. Öltözékük
egyszerre idézvalamiféle-valaha létezett
vagy „mesebeli" - lovagkori harci ruhát s
utal a mára. Fáradtak, boldogok a győztes
csata után. A padlódeszkákat félretolva, az
,,alvilágból" megjelenik a három bo-
szorkány; lényük és mondandójuk titok-
zatosságát, furcsa komikumát fokozza,
hogy összetévesztik a két hőst (mint Ro-
sencrantzot és Guildernsternt a királyi pár
Tom Stoppard darabjában). Ahogy e kü-
lönös figurák faképnél hagyják a két meg-
döbbent vezért, visszajön Duncan a töb-
biekkel. A hősök megjutalmazása után a
hullákat sorban a homokbuckák mögötti
gödörbe hajítják, egy-egy marék homokot
szórva mindannyiuk után.

Elhúzzák a színpad elejét leválasztó füg-
gönyt. Lady Macbethet látjuk otthon: a
hatvanas éveket idéző, virágos, nyári ru-
hában babakocsit tologat („Szoptattam, s
tudom, mily édes a csecsemő az anya
keblén..." - mondja majd a 7. színben. Itt
és később is Szabó Lőrinc fordítását idé-
zem). Bekapcsolja a rádiót, vele dúdol.
Megszólal a telefon. Macbeth van a vonal
túlsó végén; beszámol a boszorkányokkal
való találkozásáról, a jóslatról, és hogy
annak első fele már teljesült is. A Lady a
babakocsit izgatottan rázogatva válaszol
(nem veszi észre, hogy férje már letette a
kagylót), s m megértjük: Duncan sorsa
megpecsételtetett.

(A majd négyszáz éve íródott darab első
felvonásának ötödik képe - tudjuk - ere-
detileg nem egészen így fest. Ott a Lady -
babakocsi nélkül-jön, és Macbeth levelét
olvassa, majd hosszan elmorfondírozik
rajta. Ez a kis részlet sokat elárult Langhoff
„hozzáállásáról", módszeréről: hogyan
válik egy viszonylag passzív színpadi
helyzetből - qlvasás fennhangon, melyet
monológ kövét- élő, aktív jelenet.)

Részeg szakácsféle rohan be: csuklik,
nem tudja abbahagyni, innia kell valamit.
Feltépi a hűtőszekrény ajtaját, palackot
vesz elő, meghúzza, majd visszateszi, s



csak mellékesen közli a Ladyvel: „Ma éjjel
itt lesz a király." Hazajön Macbeth, leoldja
vértjét, lavórban megmosdik. Párbeszé-
dük alatt közte és felesége között mindvé-
gig ott a babakocsi, amit folyton tologatni
kell, hogy ne sírjon benne a gyerek.
Mintha egy Kroetz-darabban lennénk,
vagy a Kinn vagyunk a vízből egyik
jelenetében, s amikor Lady Macbeth a
királygyilkosságra biztat, mintha csak azt
mondaná: kicsi ez a lakás, meg a zöldség
is drága; ha nem akarod, hogy így éljük le
az életünket, ideje tenned valamit...

Amikor megjön a király és kísérete
(Malcolm sérült keze hatalmas kötésben -
úgy látszik, elmérgedt a sebe), Macbeth
eltűnik, a hídról figyeli, hogyan fogadja
felesége a vendégeket. Díszvacsora, öröm-
ünnep, duhaj jókedv. Ebből leginkább a
PVC-függönyön átlátszó árnyakat-fénye-
ket, illetve kiszűrődő hangokat érzékeljük,
miközben Macbeth gondterhelt-töpren-
gően iszogatja sörét az előtérben. Több-
ször feltűnik Banquóval önfeledten tán-
coló felesége. (Mennyi ebben a számítás,
a taktika, s mennyi a fiatal nő felelőtlensé-
ge? S vajon a hatalomféltésen kívül nincs-e
ennek is némi szerepe abban, hogy az új
király hamarosan megöleti barátját?) Az-
tán kijön férjéhez: „A vacsorának mind-
járt vége lesz; miért jöttél ki?" Némi vita
után megszületik az egyetértés: Macbeth
immáron kész a tettre.

Éjszaka. A szolgák már megterítettek a
reggelihez. Az asztalon fehér abrosz, tá-
nyérok, csészék, kávéskanna, kenyér, vaj
stb. Lady Macbeth fehér hálóingben vára-
kozik izgatottan. Macbeth jelenik meg a
hídon, könyékig véresen, kezében vértől
csöpögő tőr. (A királya jobb oldali torony-
szobában aludt.) „Elvégeztem" - közli
egyszerűen, majd leereszkedik, a tőröket
felesége kezébe nyomva. Az szinte észre
sem veszi ezt, hisz neki az elbeszélés a
fontos, őt a részletek izgatják. Macbeth
viszont „túl van a nehezén", le kell vezet-
nie valahogy a feszültséget-és hát meg is
éhezett. Kávét tölt, s vajas kenyeret ken
magának- persze fél kézzel, nehogy min-
dent összekenjen vérrel -, a kávéba már-
togatott kenyeret szaporán szájába tömve
beszéli el az imént történteket. Csak ami-
kor már mindent hallott, döbben rá a
Lady, mit is tart a kezében. Visszaadja a
tőröket férjének, aztán rögtön újra elkéri,
hogy a király őreit „bemártsa" - itt: hogy
részese legyen a véres tettnek, amelyre
oly büszke...

Zörgetnek a kapun, ők ketten eltűnnek,
megjelenik a kapus. Részeg monológja

furcsa, nehéz jelenet: a darabban ő az
egyetlen clown, s ő is csak egyszer tűnik
fel - nincs tehát mindvégig meg a „komi-
kus szál", amint azt más Shakespeare-
művekben megszoktuk. Ebben az elő-
adásban ez nem rí ki. Egyrészt, mert mint
(remélem) eddig is kiderült, Langhoff ren-
geteg „dupla fenekű", ilyen-olyan módon
komikus hatáselemet alkalmaz. Másrészt,
mert a kapus itt szája körül fehér krémmel
- mintegy bohócmaszkban - jelenik meg,
amit aztán irtóztatóan hosszúra nyújtott
(ezzel egyszersmind „időn túlivá", időn
kívülivé tett) magánszáma végén szétken
az arcán, és borotválkozni kezd. Ha aka-
rom, bohóc (más viszony- és realitásrend-
szerből való, mint a többiek), ha akarom,
hétköznapi ember. Vagyis: mind a kettő.
Apróság, amely - úgy gondolom - komoly
stílusproblémát képes megoldani...

Nem lehet, nem is érdemes ezt a kidol-
gozott részletekben, apró cselekvésekben
oly gazdag előadást ilyen alapossággal
végigkövetni, a továbbiakban néhány -
talán érdekesebb vagy szokatlanabb -
jelenet leírására szorítkozom.

*

Duncan s két meggyilkolt őre holttestét

lepedőbe csavarva kihozzák a hídra, s
azok az első rész befejezéséig (a harmadik
felvonás vége) ott is maradnak...

Macbeth a bérgyilkosoknak sört vesz
elő a hűtőből (de ugyanonnan emeli ki a
meggyilkolandók „dossziéját" is), majd a
megbeszélés végeztével a maradék sörö-
ket gondosan visszateszi a helyére...

Banquo megöletése az elhúzott füg-
göny előtt történik, a tettesekkel (tanúk-
kal) Macbeth mindenese a helyszínen vé-
gez. Banquo holtteste a színpadon marad,
félig a gödörbe bukva. Elhúzzák a füg-
gönyt, hátul már elkezdődött a vacsora.
Macbeth-nek, hogy a színpad elejéről
(ahol meghallgatta embere beszámoló-
ját) vendégeihez siethessen, át kell lépnie
a tetemet, „aki" ettől „föléled" és követi
Macbethet. (Banquót nem lehet átlépni?)

Macduff nagyobbik fia rövid nadrágban,
hátán iskolatáskával hatalmas asztal-nál
reggelizik (corn flakes - nagy papírdo-
bozból). Az asztal fölött akasztott férfi lóg.
A fiú anyja babakocsival - benne kisebbik
fia - játszik. „Apád meghalt" - mondja
fiának, Ross távoztával. A fiú kacag:
„Nem igaz." Gyermekien kegyetlenül-ár-
tatlanul beszél és érvel - miközben tömi
magába a reggelit -, amikor anyja arról
beszél, hogy apja áruló, és az árulókat

felkötik. Egy télapóruhába öltözött férfi (a
Hírnök) tűnik fel. A fiú örömest ül az ölébe,
kabátot, sapkát, sálat húz: iskolába készül.
Megjelenik még egy és még egy (össze-
sen öt) Télapó. „Milyen arcok!" - kiált fel
Lady Macduff (az eredeti szövegnek meg-
felelően). Majd a „fő Mikulás" kezdi meg-
szorítani a fiú nyakán a sálat, egy másik
pedig a gyerekkocsit hajítja a gödörbe. A
többiek a Lady felé indulnak. Elhúzzák a
függönyt, a „fő Mikulás" - Macbeth - előre
jön, jelmezét leveszi, és akkurátusan
összehajtogatva behelyezi a hűtőszek-
rénybe...

Malcolm valóban elbújt, jól „beilleszke-
dett" Angliában. Macduff és Ross jön,
hogy hazahívja - épp munka közben talál-
ják: a hídon hegeszt serényen, bár kissé
nehézkesen, mert bal karja hiányzik (úgy
látszik, ama csatában szerzett seb úgy
elmérgesedett, hogy amputálni kellett).
Beszélgetésük közben felbukkan egy
munkaruhás, sárga védősisakos figura,
aki angolul (vagyis a többiek számára
idegen nyelven) szól Malcolmhoz: „Hi,
Scotty!" És- még mindig angolul - meg-
kérdezi, mi újság, és miben segíthet,
mindezt olyan hangsúllyal és olyan gesz-
tusok kíséretében, amelyek egyértelművé
teszik: befogadták és mindenáron meg-
védelmezik Malcolmot, csak szólnia kell,
és ezek az „idegenek" máris halál fiai...

A boszorkányok Macbethet várják, ször-
nyű főzetüket kotyvasztják. Minden „bele-
valót" gondosan megszemlélnek, tenye-
rükben latolgatnak, kézről kézre adogat-
nak - komolyan szorgoskodnak, mint igazi
szakácsnők...

Lady Macbeth az őrültség vagy holdkó-
rosság legkisebb „jele" nélkül, természe-
tesen beszél és mozog az éjszakai jelenet-
ben; időnként mintha kifejezetten játszana
azokkal, akik kilesik. Amikor az orvos
feljegyzi a mondatait, szinte ő diktál. Meg
is ragadja, odébb is taszítja a másik
kettőt, mindvégig fenntartva - bennük és a
nézőkben - egy kis bizonytalanságot:
vajon nincs-e valójában ébren? S csak
legvégül lesz szó és cselekvés furcsa
együtteséből bizonyossá, hogy a Lady
álmában járt „köztünk"...

Macbeth számára immár minden elve-
szett, tennie már nincs mit (s főleg nincs
kivel), ám a (cseles) jóslatban feltétlenül
megbízik: bukásában még mindig nem
hisz. Hatalmas asztalánál ül tehát teljes
vértezetben, és békésen sakkozik. A táblát
akkor borítja fel, amikor felesége halálát
jelentik neki. Macbeth nem elkeseredve
mondja: „Halt volna meg később...", ha-



nem dühöngve, felháborodottan, hogy
minden ellene esküdött. Asztalt, széket -
mindent - kiszór dühében: tör-zúz, ezzel
egyszersmind megtisztítja a terepet a most
következő párbajhoz. Szembetalálkozik a
két ellenfél, Macbeth megtudja, hogy a
Sors (a boszorkányok csalfa jóslata
képében) hogyan játszott vele. Vív-nak,
eltűnnek a színről.

Bejönnek a zenészek s a győztesek „ve-
zérkara". Addigra már a harc korábbi ál-
dozatainak hullái borítják a földet (vala-
melyest a kezdőképhez hasonlóan). Mal-
colm szelíden és szerényen érkezik, mint
új, tiszta kezű uralkodó. A hullákra dögle-
gyek gyűlnek (a szereplők csapkodnak
maguk körül, a hangszórókból felerősített
légyzümmögés hallatszik). Belép Macduff:
kezében Macbeth levágott feje, rajta a
koronával. Odahajítja a fejet Malcolmnak,
aki azt rémülten-félszegen elkapja, majd
némi döbbenet után diadalmasan égnek
emeli. A véres korona átkerül az ő fejére, s
ekkor egész magatartása gyökeresen
megváltozik (mintha csak az válnék való-ra,
amivel akkor fenyegetett, amikor hívei érte
mentek Angliába). Kacagva, vérben forgó
szemmel mondja el utolsó monológját,
miközben óriási kardjával sorra levág
mindenkit, aki még él a színpadon (nagy
ívű suhintás arasznyival a kiszemelt áldozat
előtt, mellett vagy fölött, s az máris
összerogy). Erősödik a légyzümmögés, a
halottak először alig észlelhetően, majd
egyre vadabbul rángatóznak, dobálják
magukat, s egyre hangosabban nevetnek-
kacagnak-röhögnek. Vége.

Ha ezek után úgy tűnik, hogy ez a Macbeth
nem más, mint keresetten furcsa, provo-
katív beállítások sorozata, az vélhetőleg a
beszámoló hibája. Langhoff és a színészek
munkájából ugyanis érvényes, eredeti, erős
előadás született, amelynek alapja a darab
gondos, alapos közös elemzése (elem-
zése, ízekre szedése). A színészi játék is
ennek megfelelően rendkívül tiszta, pontos,
„gazdaságos" és egyszerű, mindenféle
„színészkedéstől" mentes.

„Langhoff olyan rendező, akinek nem
mindent átfogó, egységesítő víziója, el-
képzelése van egy darabról. Ő nem az az
ember, aki ilyet mond: »A darab erről vagy
arról szól«, a színésszel való munka során
inkább ilyen kérdéseket tesz föl: »Ha ebben
a pillanatban ilyen helyzetben vagy, vajon
mit csinálsz?«" - nyilatkozik a címszereplő,
Olivier Perrier. Matthias

maradék szerépeken osztoznak, a folyton
föl-fölbukkanó zenészek a játékban való-
ban részt vesznek, néha egy-egy kisebb
figurát is eljátszanak.

A színpadi hangok rendszerére ugyanaz
igaz, mint a cselekvésekére. Minden
éppen akkor, éppen ott jelenvaló, konkrét.
Semmi sem szimbolikus, semmi sem
csak a nézőnek szól. Csatazajt hallunk,
vagy a deszkákon dobogó bakancsokét, a
zenészek játékát, vagy szerelés, kopácso-
lás hangjait; a szereplő beszéd közben
eszik vagy iszik stb. Mind-mind olyan
hatás, amely a beszéd „tisztaságát" rontja
(mint ahogy a mozgásokét az időnként
„ingoványossá" váló talaj vagy a gödör,
amit át kell lépni): köznapi színházi érte-
lemben „elidegenít", a szokásosnál sok-
kal hétköznapibbá, természetesebbé, va-

l ód i bbá teszi ugyanakkor az előadás
akusztikus közegét.

Macbeth és társai itt nem egy távoli
ország népének történelméből és legen-
davilágából valók. Kor- és sorstársaink
egyrészt - ugyanolyanok, mint mi (vagy
legalábbis, mint szomszédaink, ha a köz-
vetlen szembesítést nem vállaljuk) -;
hangsúlyozottan színpadi alakok más-
részt. Es ebben - azt hiszem - nincs
semmi ellentmondás, semmi meglepő...

Utóirat: az eddigiekből nyilván kiderült,
hogy fontos és jó előadásnak tartom ezt a
Macbethet. A közönség nem kis hányada
azonban elutasította, a sajtó egy része is
rossz, sőt gyalázatos produkciónak minő-
sítette. Hogy a nézetkülönbség miből adó-
dik, ezt nehéz lenne leegyszerűsítések nél-
kül firtatni-magyarázni, de a beszámoló
nem lett volna teljes, ha ezt a tényt elhall-
gatom.

Jelenet a Langhoff rendezte Macbethből

Langhoff pedig így ír: „Amit a figura az
adott pillanatban mond és tesz-ez egy és
ugyanaz -, az számít. Ha a színész emö-
gött valami szándékot vagy érzést keres-
gél - például, ha azt gondolja el: itt most
szomorú vagyok- rossz úton jár. Arra van
szükség, hogy teljességében azonos le-
gyen azzal, amit ebben a pillanatban mond,
amit tesz... S mindezt anélkül, hogy
megszűnnék önmaga lenni..."

A szerepek összevonása - ha akarom --
újabb érdekes és bonyolult kapcsolat--
rendszert világít meg a figurák között.
Anélkül, hogy ezt túlhangsúlyoznánk (né-
hol fel sem tűnik a színészek azonosssága,
másutt mintha hangsúlyozottabb lenne),
soroljuk föl, ki, kivel „egyezik". Ennek
ismeretében végezzen el maga az olvasó -
ha kívánja - egy esetleges mélyebb
analízist.

A címszereplő, Olivier Perrier fürge
mozgású, kisportolt - de nem tagbaszakadt
- ötvenéves színész, kicsit rekedtes,
„szürke tónusú" (nem „zengő") hanggal.
Lady Macbeth - fiatal nő, nagyon „mai",
„hétköznapi" beszédmóddal és gesztu-
sokkal -Agnés Dewitte: ő játssza az egyik
boszorkányt is, majd Lady Macdufföt.
Christian Drillaud először Duncant, majd
Macdufföt adja. Judith Henry - törékeny
lány - egyszer boszorkány, máskor Duncan
(kisebbik) fia, majd Banquóé, aztán
Macduffé, Gilles Privat - nyurga, fiatal,
érdekes alkatú, gazdag tónusú színész --
Banquo, aztán a Kapus szerepét alakítja,
még később Northumberland angol tá-
bornokét. Rosst és Hecatét is egyazon férfi
játssza: Jacques Roman. A többiek a


