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em Shakespeare-en múlik. Már bizonyíttatott:
zínház születhet műveiből. Különböző
inőségű színház. Lehetne megbízható

iindulópont összekuszálódott emberképünk
ibogozásához. Megláthatnánk tükrének
arabjaiban a történelemben élő ember
omályba hullott titkolnivalóit. De hívhatja fel-
entésül a szándékában elbizonytalanodott

zínházi rutin is. Az ügyes szerzőre van szüksé-
e. A pompásan felépített nagyjelenetek írójára.

különösségükben is ismerős, vonzó-taszító
lakok alkotójára.

És ha mindez mégse kell a közönségnek? Ha
szombat este is csak negyedház feszeng a
szín-pad előtt? Shakespeare nemcsak a
művészi magamutatogatás alkalmának, hanem
mentségnek is megteszi. Lehet ujjal mutogatni
a kor-szakra: kinek kell ma művészet?

Zalaegerszegen Shakespeare Macbethjét
játsszák. Díszletkapuk tárulnak-csukódnak, pal-
ló ereszkedik, zene szólal, fények villannak, sta-

Barbinek Péter (Macbeth) és Bencze Ilona
(Lady Macbeth) (Zóka Gyula felvétele)

tiszták, színészek járnak, álldogálnak. Működik a
színház. De hol itt a művészet? Minden kimon-
dott szó oly üresen kong, mint egy elaggott, ki-
száradt fa odva. Korhadtak a világot jelentő
deszkák.

A rendező (Mihályfy Sándor) ódivatú állóké-
peket komponál - tartalmatlan tablókat. Amikor
a feszélyező színpadi mozdulatlanság végképp
elviselhetetlenné válik, alibi jelenlétet enged meg
a háttérfiguráknak. Hangtalanul beszélgetnek,
súgnak-búgnak a mellékszereplők. Kis csopor-
tokban mímelik, hogy velük is történik valami a
színpadon. Időnként az előtérben beszélőre pil-
lantanak - miután alázatos kórusként hagyták
szólózni a főszerepek közelébe vergődött társu-
kat. Úgy csinálnák, mintha reagálnának, mintha
nekik is közük lenne az eseményekhez. A jelenlét
gesztusait azonban a teátralitás külsődleges pó-
zai igyekeznek pótolni.

A színészek teszik, amit tudnak. A legtöbben
megállapodnak a szövegmondásnál. Alig van
nyoma megformált alakoknak, kibontott emberi
helyzeteknek ebben az előadásban. A színpad-
ról hiányzó darabértelmezést legfeljebb a mű-
sorfüzet Géher István-idézetei pótolják.

Csak egy-két színész próbálja meg eljátszani
a nemlétező előadást. Elsősorban a címszerepet
alakító Barbinek Péter. Rá érdemes figyelni. De
valahogy mégsem értjük. Nem tudjuk követni
Macbeth hangulathullámzásait. Mi történhetett
vele két jelenet között? Előbb mint lelkifurdalás
gyötörte, megtört alakot láttuk, következő meg-
jelenésekor már, cinikus, a lelki terror megfélemlí-
tését alkalmazó figura. Aztán egy harmadik jele-
netben újból máshol folytatja. A királygyilkosság
után iszonyodva tekint a kezében lévő két tőrre,
később ugyanilyen pózban tart maga elé két
hasonló fegyvert, amelyet a gyilkosok övéből
rántott ki fölénye jeleként. Átértékelte volna a
történteket vagy felülkerekedni próbál? Játszik
vagy változik?

Aztán rájövünk, hogy a magyarázatot nem a
színdarabban, hanem a színpadon kell keres-
nünk. Nem a figurában, hanem a színészben.
Barbinek mindén jelenését igyekszik felépíteni.
Fontosnak érzi a hangnem és a gesztusjelek vál-
toztatásával elérhető változatosság hangsúlyo-
zását. Ívet érzékeltet alakításával, de ez nem a
szerep íve, csak a jeleneté. Láthatjuk, hogy
ügyes, ambiciózus színész Barbinek P é t e r - bár
vannak visszatérő modorosságai -, de azt nem
látjuk világosan, hogy milyen ember Macbeth. A
többi figura megértésében azonban már vég-
képp magukra hagyják a színészek a nézőket.
Még támpontot sem igen kínálnak.

Lényegében csak a címszereplő és Lady
Macbeth közötti viszony kidolgozott. A kapcsola-
tukban jelzett motiváció azonban inkább egysze-
rűsítésnek, mint felfedezésnek hat. A férj és a fe-
leség közt ábrázolt érzéki viszonyban a Lady be-
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olyása, gyilkosságra való bujtogatása, a meg-
ezdett út folytatására való ösztönzése egy-
zersmind a férfiasság szüntelen számonkéré-
eként, szexuális zsarolásként hat. Hogy aztán
elegabalyodva a boszorkányok szimbolizálta
sapdába, ne csak egymást veszítsék el a há-
astársak, hanem az életet is. Aki hisz a boszor-
ányok rangemelkedést ígérő, első jóslatának,
z az emberi lélek eltitkolt késztetéseiben lesel-
edő végzetnek enged. Aki megnyugszik a le-
yőzhetetlenséget sejtető, második jóslatban, az
nfelmentés tehetetlen kényszerének foglya-
ént a nyelvben teremthető menedékre hagyat-
ozik.

A Ladyt alakító Bencze Ilonának a háta a
egbeszédesebb. Megdermedve, mozdulatlanul
ll - háttal a nézőknek - férje levelének elolvasá-
a után. Lassan fordul vissza. Érezzük, sorsfor-
ító elhatározás született. Banquo szellemének
egjelenése után a Lady otthagyja a méltatlanul

iselkedő, megtört Macbethet. A férfi utánanyúl.
zeretné visszatartani, megtartani az asszonyt.
Lady - most is háttal a nézőknek - mozdulat-

anul áll. Hagyja, hogy fogják a kezét. Tartása,
erevsége sugározza az elutasítást. Macbeth

okozatosan érti meg: elveszítette az asszonyt,
kinek megfelelni akarva létezhetett csak. Érzi,
ltűnt számára az a kozmosz, amelyben távolról
ényes csillagnak tetsző, keringő bolygóként he-
ye volt. Így búcsúzik egymástól, néma értetlen-
éggel férj és feleség. Az ilyen sokatmondó pilla-
atok azonban ritkák ebben az előadásban.

Ügyes mesteremberek és jó szándékú dilet-
ánsok játszanak színházat. Kváziszínházat.
emis érdemelne sok szót, ha nem lenne jellem-
ő és veszélyes az a csapdahelyzet, amelybe
gyre több társulat téved bele. A rák módra járó

dőben, a színházat (is) szorító korszakban a mű-
észet nem szolgáltathat érveket önmaga ellen
zzal, hogy antiművészetet művel. De a kritika
zámára is csapdahelyzet ez. Ha elhallgatja a lá-
ottakat - jóváhagyja. Ha szóvá teszi - ellene
angol. Ellenségnek látszik, pedig ugyanaz a fe-
yegetettség szorítja, mint a művészeket. Ön-
agukról, korukról szeretnének beszélni, de te-

etetlenül széttárt karjukban csak eleve lemondó
rőfeszítések energiái rejtőznek.

illiam Shakespeare: Macbeth (Hevesi Sándor Szín-
áz, Zalaegerszeg)
ordította: Szabó Lőrinc. Jelmez: Wieber Mariann m. v.
íszlet: Götz Béla m. v. Dramaturg: Faragó Zsuzsa.
endező: Mihályfy Sándor m. v.
zereplők: Balogh Tamás, R. Kárpáti Péter, Horváth
amás, Barbinek Péter, Zalányi Gyula, Kerekes László,
arkas lgnác, Tomanek Gábor, Palóczy Frigyes,
árhelyi Dénes, Wellmann György, Baj László, Bara-
si Ferenc, Fazekas Gábor, Major Zsolt, Konrád Péter,
alányi Csaba, Siménfalvy Lajos, Borhy Gergely,
encze Ilona m. v., Segesvári Gabriella, Kocsis Ági,
ester Edit, Avass Attila, Darkó Éva, György János,
ndics Tibor, Tóth Lajos + a színház stúdiósai.

Macskajáték több mint egy mű. Olyan, mint egy
eavatott közösség számára egy becenév, egy

helynév vagy egy intézmény: barátságos
hentes, kiváló krémest produkáló cukrász,
utcaszerte ismert kutyasétáltató. A színdarabot,
egykori szereplőit, a történetet azok is
emlegetik, akik talán sosem látták. Legenda lett
- s nagyon a miénk.

Ám hiába él bennünk az emlék: lassan elfakul,
hiszen annyi más sorakozik melléje. Aztán meg
mi legyen az emlékek nélküliekkel? Ezért fontos
hát, hogy valaki időnként nekigyűrkőzzék Ör-
kény klasszikus darabjának. Kell hozzá merész-
ség, kétségtelen. Nagy elődök nagy teljesítmé-
nyeihez kell fölnőni, vállalva az óhatatlan össze-
vetés, összeméricskélés kellemetlen procedú-
ráját is.

Több dologért illesse a veszprémi színházat
elismerés. Egyrészt kitartottak a darabválasztás
mellett a városi vezetők költségvetésre hivatko-
zó nyomása ellenére is. Folytatták a hagyo-

Jónás Rita f. h. (Egérke), Kakuts Ágnes (Giza)
és Dobos Ildikó (Orbánné)

mányt, hogy nyitott műhelyként, vendégeknek is
teret adnak. Így jöhetett el rendezni ide a Ma-
dáchból Mácsai Pál, játszani Inke László, Moldo-
ván Stefánia.

Aztán pedig az sem közömbös, hogy a meghí-
vottak mellett van három olyan „saját" nagyszerű
művészük, akik miatt és akiknek kedvéért érde-
mes megrendezni a Macskajátékot.

Nem volt kockázat nélkül való ezt az „öreg"
darabot egy ifjú rendező kezére adni. De ez a bá-
torság, úgy tetszik, igazolódott. Szakmailag
érett, korrekt, ugyanakkor érzelmileg felkavaró
előadás született, amelyben felejthetetlen, pará-
dés alakítások fénylettek fel.

Látszólag Mácsai nem csinált mást, mint hogy
nagyon figyelmesen elolvasta a darabot. Szöve-
get nem húzott; ragaszkodott a színpadképre és
a játékmódra vonatkozó írói utasításokhoz is.
Empátiája meg, úgy látszik, van; s a Macskajá-
ték olyan mű, ahol ez végre kiderülhetett. A ren-
dező erős színekkel érzékeltette az elmagányo-
sodás drámáját, amely ma még torokszorítóbb,
még testközelibb, mint volt, mondjuk, 1969-ben,

a megírás idejében, vagy 1971-ben, az ősbemu-
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