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S hakespeare-hez, de még ritkábban játszott
remekműveihez sem kell apropó. Mellesleg a
parádés, 1950-es nemzeti színházi Macbeth a
zsarnokság politikai-történelmi-társadalmi
arculatát mutatta fel, a fasizmusra emlékezett,
de a rettegés jelen idejű légkörét is idézte.
Tizenhárom évvel később az akkori
címszereplő, Major Tamás - immár rendezői
minőségben - azt vizsgálta, hogy milyen
körülmények és kísértések hatására fordulhat ki
önmagából a hamleti lélek, míg sikerei csúcsán
III. Richárddá aljasul. Major bevallott, rendezői
levelében megfogalmazott célja szerint az
előadásnak nem azt kellett sugallnia, hogy
„volt egyszer egy zsarnok", hanem azt, hogy
„mindig lehetnek zsarnokok".

A Macbeth idei, nemzeti színházi bemutatójá-
nak estéjén fenyegetően megingott az orosz el-
nök hatalma, a tévében láthattuk, ahogy a Kreml
árnyékában, a tér két oldalán farkasszemet néz-
tek egymással az országot holnapra polgárhá-
borúval, vérfürdővel fenyegető, mai vitapartne-
rek. Szarajevóban az első háborús per vádlottja
folyékonyan sorolta, hogyan s hányszor gyilkolt,
hány nőt erőszakolt meg feljebbvalói parancsá-
ra. Ezen az estén még szónoki kérdésként sem
lehet feltenni: mi indokolta, mi tette időszerűvé a
legvérfagyasztóbb Shakespeare-tragédia felújí-
tását.

A Hamlet vagy az Othello színreállítását sür-
getheti, kikövetelheti a társulatok egy-egy, a
szerepre művészileg megérett, jutalomjátékra
érdemes színésze, az alakítást megelőző szak-
mai várakozás, a biztos siker ígérete. A Macbeth
esetében erről nemigen beszélhetünk: már a
múlt század végén, Rakodczay Pálnak is feltűnt,
hogy Macbeth szerepében „roppant nehéz ha-
tást csinálni", és a kritikus a legkitűnőbb
színészek Macbethjéről sem tud annyit írni, mint
egy-egy Hamletről vagy Othellóról.

Újkeletű, elsősorban gazdasági tényezőkkel
magyarázható hagyomány, hogy a nyári, sza-
badtéri produkcióknak megvan a kőszínházi
folytatása, vagy ha jobban tetszik: a Nemzeti
Színház nagyszabású, költséges vállalkozásai-
nak a nyári, gyulai előzménye. Sík Ferenc Mac-
bethje is a Gyulai Várszínházban mutatkozott
be. Magam az ottani előadást nem láttam, de ol-
vastam, hogy a Megfáradt Macbethről szóló tu-

Lady Macbeth: Varga Mária

dósítás (Népszabadság, Zappe László) a tisztes
szorgalommal elővezetett rutin mögött érzékel-
hető szellemi-testi fáradtságot vetette a rende-
ző, illetve a társulat szemére. Pedig akkor az elő-
adás gyengeségeiért nézőt-kritikust egyaránt
kárpótolhatott volna a csillagos augusztusi ég-
bolt, és a színészek vállát sem nyomhatta, mint
most, immár az évad nagyobbik felének terhe...
De ha a társulat nem hakninak, hanem valóban

nyilvános és sorozatos főpróbának tekintette
volna a nyári előbemutatót, tanulságait bizonyára
lehetséges és érdemes lett volna hasznosítani.

Közhelynek tűnik, de sajnos manapság maxi-
malizmusnak hat leírni: egy nemzeti színházi
Shakespeare-előadástól nyáron is, ám az évad
derekán még inkább megkövetelhető, hogy ak-
tualitása, mondanivalója, stílusa és rangja le-
gyen. Nem elég, ha a rendező a vérontás külső-
ségeivel, nyílt színi hullahegyekkel utal és épít a
közönség otthonról magával hozott háborús
pszichózisára, történelmi terrorélményére, az
idősebb nemzedék megélt, lidérces tapasztala-
taira, s hozzá képregényként, híven megjeleníti a
sztorit. De az sem elegendő, ha látványteremtő
rutinjára támaszkodva széppé teszi a rútat! A
terror nyílt színen mozgásba hozott, feltartóztat-
hatatlanul forgó, jól ismert gépezete csak akkor
ébreszt torokszorító szorongást, ha az előadás
nemcsak a tényeket láttatja, de mögéjük tekintve
lemezteleníti és élve boncolja azokat, akik
működésbe hozzák. Ha egyszerre érteti meg a
struktúra és az emberi magatartás ellentmondá-
sos, ámde könyörtelen logikáját; Macbeth gyil-
kos vesszőfutásában a hős tragédiáját is. A
Macbethet mondták már a nagyravágyás és a
hatalom tragédiájának is. Jan Kott szerint ebben
a drámában a lényeg maga a gyilkolás, a
hatalom megszerzését követően is folytatódó,
esztelen és mindenkit beszennyező
mészárlássorozat.

Shakespeare zsenialitása, modernsége töb-
bek között éppen abban mutatkozik meg, hogy
Macbethje nem a rontás szelleme, még csak
nemis (kizárólag) a hatalom megszállottja. III.
Richárd elhatározza, hogy gazember lesz, Mac-
beth elfogadja: „Ha trónra szánt, emeljen rá a
sors." Társa, felbujtója, Lady Macbeth nem alap-
talanul aggódik, hogy „túl sok benne a jóság te-
je", s ha a becsvágy nem is, de a „kellő gonosz-
ság" hiányzik belőle. Macbeth olyan gyilkos, aki
„újonc még a tettben"; azért is roppan össze saját
tetteinek erkölcsi súlya alatt, mert nemcsak a
következményektől, magától a bűntől is fél, ami-
kor érzi, hogy a „bűn erősíti a bűn műveit".

Heiner Müller tíz évvel ezelőtti, a berlini Volks-
bühnében látott Macbeth-adaptációjában - ahol
az író fordítóként és társrendezőként is sze-
repelt - a főhős jellemének komplexitását, funk-
cionális és lélektani skizofréniáját három külön-
böző Macbeth szerepeltetésével érzékeltette. A
színlapon és a színpadon is három Macbeth volt
látható: a funkcionárius lelkületű államférfi a ha-
talom bűvöletében, véreskezű alvajáróként hajt-
ja végre gaztetteit; a második, a magánember
Macbethet a féktelen szexualitás fűti; míg a har-
madik, az előadás nagyobb részében villamos-
székben trónoló Macbeth saját tragédiájának ki-
védésére képtelen rezonőr és kommentátor,
szereplő és szócső egyszemélyben.

Sík Ferenc ifjú Macbethjének, az ígéretesen
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tehetséges Tóth Sándornak „hagyományos mó-
don", tehát egyedül kell felmutatnia a hős minden
arcát, eljátszania Shakespeare hősének ellent-
mondásos jellemvonásait, önmagával vívott po-
koli küzdelmét. De mivel erre egyelőre nem ké-
pes, hősi alkatának rokonszenves, ám a szerep-
hez nem igazán illő lendületével, hevületével és
gyakran felfokozott hangerővel igyekszik a konf-
liktus megélt drámaiságát helyettesíteni. Vezér-
nek, katonának, királynak nem elég súlyos,
zsarnoknak nem elég félelmetes, és nem igazán
hát-borzongató a lelkében elhatalmasodó
abszurd és esztelen félelem sem. (Sinkovits
Imre Macbethjéről egy kritikusa hajdan azt írta,
hogy alakítása láttán úgy érzi: Macbeth csak
ilyen lehetett. Tóth Sándor Macbethjének lényegi
problémája, hogy a cselekmény ívének
lezárultával azt érezzük: Macbeth sem ilyen
magabiztos, sem ennyi-re súlytalan nem
lehetett.)

A Macbethnek azért is van kivételes helye a
Shakespeare-életműben, mert ezúttal a szí-
nésznőknek kedvez: a Lady szerepe kínálja az
izgalmasabb drámai lehetőséget. Jászai Mari,
aki először huszonkét éves korában találkozott
Lady Macbeth szerepével, pályája csúcsán ár-
nyaltan fejtette ki, hogyan jutott el az egysíkúan

Szirtes Gábor (Első gyilkos), Tóth Sándor (Mac-
beth) és Botár Endre (Második gyilkos)

megátalkodottnak, gonosznak ábrázolt Ladytől
a maga bűnét méltósággal vállaló, a bűn terhe
alatt összeroppanó hősnőhöz, aki a drámában
elveszti erkölcsi egyensúlyát - tehát volt neki!
Varga Máriának túlságosan nagy feladat volt Já-
szai Mari, Tőkés Anna, Lukács Margit örökébe
lépni: Lady Macbethjéből mindenekelőtt a
méltóság, a nagy formátum hiányzik.
Gonoszsága túl-ságosan kisszerű, és nélkülözi a
Macbethet irányító, delejes démoniságot.
Rokonszenves ön-mérséklettel játszott őrülete
inkább szánalmas, semmint félelmetes, erkölcsi
egyensúlyának el-vesztése nem igazán
megrendítő.

Ha az előadás két fő pillére ennyire ingatag,
megvan a veszélye annak, hogy a színészek a ki-
sebb szerepekben sem nyújtanak optimális tel-
jesítményt. Ezúttal azt mondhatjuk, hogy a játé-
kosok - Csurka Lászlótól (Duncan) Tóth Éváig
(Lady Macduff), és Fülöp Zsigmondtól (Lennox)
Csíkos Gáborig (Macduff) - azonos bűnben ma-
rasztalhatók el: felejthetően unalmasak, színte-
lenek. Szakácsi Sándor Banquójában itt-

ott felcsillan legalább a különbözés igénye.
Egyedül Kállai Ferenc utasítja el határozottan a
Sík Ferenc által kiosztott, szürke egyenruhát, s a
részeg Várkapus szerepében harsány és hatá-
sos magánszámot prezentál; bár gesztusaiban,
hangerejében érződik némi túlzás, stílusa pedig
eltér az előadásétól, játékának eszközgazdag-
sága így is lenyűgöző, s ha szerepfelfogása vitat-
ható is, jelenete a színházi este megragadó, em-
lékezetes mozzanata.

Némi meglepetést okoznak az előadásban a
vészbanyák, akik - a shakespeare-i szöveg
utalásaival ellentétben - nem vének és nem rú-
tak, szinte nemis boszorkányok, inkább a hős tu-
datalattijából a színpadra bűvölt, szexuálisan is
kísértő démonok, s ebbéli minőségükben tetsze-
tős, a férfinézőket lebilincselő rekvizitumai az
előadásnak.

Premieren harmadik sorban ülni megtisztelte-
tés, de egy kicsit próbatétel is, ámbár inkább a
színészek, mint a kritikusok számára. Mert ha
ebben az előnyös helyzetben is feltűnik a sietős,
elharapott, nemegyszer érthetetlen szövegmon-
dás, akkor erre már nincs mentség! Közelről is
látványos Bakó József nagyszabású, az egész
színpadot betöltő - alighanem Gyulára álmo-
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Varga Mária és Tóth Sándor a Nemzeti előadá-
sában (Fábián József felvételei)

dott, vagy az ottani helyszín által ihletett - vár-
díszlete. Gyönyörködtetőnek dicsérném, ha a
sor szélén ülve nem zavart volna, hogy elrejti, el-
fedi a játék egy részét. Nem lehet jó a díszlet, ha
célszerűtlen. Egyrészt azért, mert a jól pergő, jó
ritmusú előadásban játékot lassító, körülményes
koreográfiát követel, másrészt, mert a nagyon is
konkrét látvány, az egyértelműen megjelenített
várbeli helyszín nemegyszer ellentétbe kerül a
Shakespeare szövegébe rejtett, láttató szerzői
utasítással. Ez nem azt jelenti, hogy az utalások
konkretizálását, a valósághű díszletelemeket
hiányolnám az előadásból, épp ellenkezőleg: az
elvontabb színpadkép nyújtotta szabadság ér-

dekében emelek szót! Az előző Macbethre em-
lékezők még nem felejtették el Bálint Endre va-
rázslatosan nyomasztó, sejtelmes, modern fes-
tői színpadképét; akár arra is gondolhatnak: a
Nemzetiben visszafelé forog az idő kereke...

Sík Ferenc rutinosabb rendező annál, sem-
hogy ne tartott volna a szereposztásbeli kompro-
misszumok lehetséges következményeitől. Nyo-
maszthatta a felelősség, a színháztörténeti érté-
kű előzmények tudata is. Hogy még jelen lehet-
nek a nézőtéren a legenda tanúi: akik számára a
nemzeti színházi Macbeth - ifjúságuk Macbethje
- Tőkés Anna, Básti Lajos, Peti Sándor, Ungváry
László, Balázs Samu, Bánki Zsuzsa közös
remeklését jelenti. Ám legyünk tárgyilagosak: a
nagy egyéniségekből álló, harmonikus együttes
hiányáért nem Sík Ferenc felelős! A tár

sulat valóságos erőviszonyainak felmérése, ha
nem is indokolja, legalább részben magyarázza,
hogy a rendező a nézők figyelmét lekötő színpadi
kompozícióban bízott, és a megszervezett lát-
vánnyal kívánt kompenzálni: ennyi színesen go-
molygó füstöt és szépen imbolygó gyertyalángot
nem láttam mostanában színpadon. Csakhogy a
legjobb szándékkal felfokozott dekorativitás sem
pótolja az értelmezés eredetiségének szellemi
izgalmát, a színészi játék lélektani hitelét vagy a
szövegmondás szépségének hangvarázsát.

Kirívó ízléstelenség, katasztrófa, botrány nem
történt: az előadás zökkenőmentesen, megfelelő
ritmusban, különösebb technikai bakik nélkül
lepergett. A premierközönség udvarias tapsa
sem maradt el, bár nekem úgy tűnt, hogy túlsá-
gosan szép és reprezentatív volt a társulatnak
átnyújtott színes virágkosár. A játéknak kellett
volna színesebbnek, az előadásnak repezentatí-
vabbnak lenni! Mert a rendező rutinja és Tóth
Sándor csiszolatlan, de erőteljes tehetsége leg-
feljebb csak menti, de nem igazolja ezt a súlyta-
lan és felejthető Macbeth-előadást.
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