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lenül élnek az előadások, a szegedi Macbeth
ebből a szempontból majdhogynem üdítő színfolt-
nak számít.

Mindezekre épül(ne) tehát az előadás. Még-
hozzá abban a felfogásban, amely szinte az
egyetlen lehetséges megközelítésnek tetszik: a
dráma eruptívan barbár megjelentésében. Ma,
amikor az intellektuális értelmezések inkább filo-
lógiai, eszmei (és sajnos a legtöbb kritika is ezt
szokta számon kérni), mintsem tapasztalati
megközelítésűék - szinte kellemes olyan elő-
adást látni, amelyik szakítani mer ezzel a szem-
lélettel. Ugyancsak Nietzsche írja, hogy az európai
szellem „betegségét" (ez az, amit Heidegger
„Seinsvergessenheit"-nak, „lételfelejtésnek" ne-
vez) az intellektuálisnak, a túlontúl racionálisnak a
megjelenése okozta, s ezt ő a filozófiában egé-
szen Szókratészig, a tragédiában Euripidészig
vezeti vissza. A XX. század pedig olybá tűnik,
mintha ezenkívül még az intellektuális
kommerszfogalmát is feltalálta volna. Ezen a
magára valamit adó, írni és olvasni tudó, de
alapjában műveletlen néző igényeinek való
megfelelést értem, aki a rejtett vagy kevésbé
rejtett utalásokat érteni véli, s ez intellektuális
kéjjel tölti el; úgy gondolja, hogy műveltségére
igen büszke lehet, hiszen - ismét csak Nietzsche
szerint - ezzel már „különb is a
kecskepásztornál". Ez magyarázza azoknak a
primitíven pszichoanalizálgató színműveknek a
megdöbbentő sikerét is, amilyen például az
Equus vagy az Amadeus- hogy egyazon
szerzőnél maradjunk.

A shakespeare-i drámákkal is ez a gond. A
színrevivők sokszor nem tudnak mit kezdeni
olyan utalásokkal, amelyek a maguk korában vi-
lágosak és érthetőek voltak puszta megjelené-
süknél fogva is, ezért aztán jó filoszként utána-
néznek, hogy egyes fóliókban miként jelenik meg
ez és ez, vagy mit írt erről ez és ez a szakértő, s
máris kész az intellektuális csemege. Ezzel
szemben Kormos előadása a maga primitív, bar-
bár mivoltában próbálja megmutatni azt a világot,
amelyben az emberélet puszta esetlegesség,
amelyben boszorkányok, véres kezű orgyilkosok,
megölt emberek szellemei grasszálnak, s mindent
a látszólagos emberi szabadságtól független
vészterhes szükségszerűség, a sors ha-tároz
meg. Ahol az embernek - legyen akár király, akár
koldus - rá kell döbbennie, hogy tettei (önnön
drámája) akaratán kívül állnak, s öntudatlanul is
egy számára ismeretlen célt teljesítenek be.

Ebből a szempontból egészen jó ötletnek tűnik
Lady Macbeth „megháromszorozása". A három
boszorkányt is alakító színésznők ugyanis
egyszersmind a három Lady „in uno". A három
személy az emberi lélek egy-egy affektusát je-
lenti, s egyben valahol Macbeth skizofréniáját is,
annyi megszorítással, hogy itt nem egyszerűen
ketté, hanem hárommá szakadásról van szó.
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név William Shakespeare-é.
Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy

ezeken kívül nem léteztek nagy drámaírók, nem
voltak más, figyelemre méltó korszakok. Sokkal
inkább azt jelenti, hogy a görög drámát és a
shakespeare-it esszenciálisan összeköti valami,
ami talán máshol is megvan, de nem lényegiség-
re törő szereppel, s ez a sors mindent meghatá-
rozó, mindent eldöntő helye, megfellebbezhetet-
lensége és kiszámíthatatlan kényszere. Persze
vannak más hasonlóságok is. Például mindkét
korszak az előadásnak mint egyszeri és megis-
mételhetetlen alkalomnak rendeli alá mindazt,
ami a drámában történik. Meg az, hogy maga az
előadás sem értelmezhető úgy, ahogy azt ma-
napság tesszük, hiszen az inkább volt egyfajta
rí-tus, mint alkalom az exhibícióra. (Vagy
pusztán arról van szó, hogy miként a
filozófiában, a drámában is kétezer évenként
tudunk valami eredetit alkotni?)

Egy biztos: hagyományos értelemben vett jó
filosz módjára nem lehet sem a shakespeare-i,
sem a görög drámát megközelíteni. Ahogy Nietz-
sche mondja: igazából sohasem tudhatjuk meg,
hogy a maga idejében mit fejezett ki például egy
görög előadás; ez kizárólag a szövegből mint
egyetlen ránk maradt testimoniumból nem fejt-
hető meg. Nem ismerjük a zenét, a táncot, nem
tudjuk, miként hatott a közönségre az előadás.
Persze Arisztotelésztől tudunk valamit a katar-
zisról, de igazán elképzelni nem tudjuk; hiszen
ahhoz, hogy megtisztulhassunk, előbb meg kel-
lene mártóznunk a bűnben. Ám sem az istenek,
sem a lét elleni bűn nem fogható fel igazán a
modern ember számára, aki már a létre való
rákérdezésről is „elfelejtkezett". De ugyanígy
nincs igazán fogalmunk arról sem, hogy a
középkor emberének mit jelentett egy önnön
sorsát kinyilvánító orákulum, vagy egy szellem
megjelenése. Az egész a maga eredeti
mivoltában teljességgel reprodukálhatatlan.
Ezért ezek a művek - Shakespeare esetében
talán csak a vígjátékok képeznek kivételt - a
maguk szöveghűségében bemutathatatlanok, s
ha valaki ebben kételkedne, hát nézze meg a
BBC feldolgozásait. Néha

filozófiának és a drámairodalomnak iga-
zából két klasszikus korszaka van. A filo-
zófiáé a görög bölcselet és a német idea-
lizmus; a drámáé szintén a görögökhöz
köthető, illetve egyetlen névhez: s ez a

persze próbálkoznak - a görögökkel ritkábban -,
ám csak azok az interpretációk jutnak valami-re,
amelyekben a puszta reiteráció mellett néhol
drasztikus átértelmezések is helyet kapnak. Per-
sze itt is mértéket kell tartani, hiszen ha hiányzik
a továbbvivő szándékkal megszületett gondolat,
akkor minden l'art pour l'art magamutogatássá
válik.

Shakespeare Macbeth című drámájának is
több - többnyire eléggé sikerületlen - feldolgo-
zását lehetett már látni. Ebbe a sorba tartozik a
sokszor etalonként említett Polanski-féle válto-
zat is. A Szegedi Nemzeti Színház Kormos Tibor
rendezésében a darabot néhány évvel ezelőtt
„alternatív" színházi közegben már bemutatta.
Mosta hivatásos színház keretei között próbálta
meg ugyanezt, ambivalens és kissé furcsának
tűnő megállapítással: nagyon rossz előadásban,
és mégis figyelemre méltó kísérletként. Ez önel-
lentmondásnak látszik, holott mégsem az, s
ezért érdemes róla részletesebben írni.

A szöveg. Az előadás igen tiszteletlenül bánt a
szöveggel, ami fájhat az irodalomtudósnak,
mégis helyeslésre méltó. A Szabó Lőrinc-féle
nagyon szép, veretes fordítás teljes szövegként
gyakorlatilag alkalmatlan a megjelenítésre. A hú-
zások, ha indokoltak, s nem csak a szöveg
gyomlálásának a „télosza" vezeti őket, elenged-
hetetlenek. A lényeg a mondanivaló - ennek
nem kell feltétlenül azonosnak lennie az íróéval
- koherens egészként való megőrzése. Ebből a
szempontból semmit nem lehet a rendező sze-
mére vetni. A szövegben komoly döccenők, érte-
lemzavaró húzások nincsenek, sőt Lady Mac-
beth „megsokszorozódását" (tudniillik hárman
vannak) jól oldották meg.

A tér. Érdekesen tagolt, kicsit európai, kicsit
nószínházi, mivel dimenzionálisan próbálja a fal-
szerű adottságokat megbontani. Az eredeti szín-
padot meghagyja; ebből két ív fut fel sugarasan a
nézőtérre, s a sugarakat a nézők között átlósan
összekötik. A tér az előadás dinamikáját növeli,
bár előnyeit kihasználni a színészi játék kifogá-
solhatósága miatt nem lehet. Még az sem igazán
zavaró, hogy így a szereplők időnként a nézők
háta mögé kerülnek.

A zenei és hangeffektusok. Kiválóan segítik az
előadás hangulatának erősítését. Hol sejtelme-
sek, hol agresszívek. Manapság, amikor a zenei
hatással oly ritkán, vagy ha mégis, sokszor idét-



Ez a megoldása játék plasztikusabbá tételével a
dinamikus megjelenítést segíthetné. A másik
megoldás, hogy a játék a végén kezdődik, s így
egyfajta visszaemlékezést, képzeletbeli történést
sugall. Elvileg ez ellen sem lehet semmi kifogást
felhozni, csak egyrészt erre az előadás egyik
jelenete sem utal vissza, másrészt - mivel sem
nem erősíti, sem nem gyengíti a megjelenítést -
értelmét és indokát nehéz megtalálni.

Mindezeken túl van két - sajnos igen lénye-
ges -e lem, ami miatt az előadás a vázolt feltételek
ellenére épphogy a nézhetőség határán belül
marad: a színészvezetés és a színészi játék. Kor-
mos Tibor színészeit nem tudta elhelyezni a tér-
ben, sok az értelmetlen megmozdulás, többször
azaz ember érzése, hogy a rendező nem volt ké-
pes a színészek feladatát meghatározni. Hogy ez
egyszerű technikai vagy mesterségbeli hiá-
nyosság-e, nehezen dönthető el. A rendező tú-
lontúl sok teret hagy a rossz értelemben vett
amatőr megoldásoknak, sok a lihegés, fújtatás,
üvöltő exhortáció, amelyek józan önkorlátozással
leküzdhetők lennének. Pedig nem biztos, hogy az
erőfeszítés s konok elszántság akkor ér-
zékeltethető a legjobban, ha a színész szinte
magát is „felkeni" a színpadra. Macbethet
legtöbbször attól féltjük, hogy őrjítő száguldozásai
közepette kitöri a nyakát a deszkákon. És ez nem
jó. Ugyanis ezzel a nézőből a minimális empatikus
készség is eltűnik; nem tudja igazán meg-érezni
az előadás szándékát, még ha érteni is véli. A
ráció pedig emóció nélkül üres és színtelen. A
színészvezetés sokkal tudatosabban használhatta
volna ki a tér adta lehetőségeket, ezzel szemben
az egyes ide-oda futások improvizatívnak tűnnek.

Mindehhez a színészi játék szinte minősíthe-
tetlenül alacsony színvonala kapcsolódik. Bicskey
Lukács (Macbeth) szándéka valószínűleg őszinte,
s a lehető legátéltebb megoldásra törek-szik, ám
közben a fentebbi rossz amatőrködés szinte
minden eszközét beveti. Vergődései, üvöltései,
lihegései közepette nem igazán érteni, hogy mit
akar. A három Lady Macbeth (Müller Júlia, Dobó
Alexandra és Nagy Enikő) közül az egyik túl
harsány, a másik teljesen színtelen, a harmadik
pedig enyhén beszédhibás. Az egyet-len
színészileg korrekt alakításról (Galkó Bencééről)
is a legnagyobb pozitívumként az mondható el,
hogy eltűnik az előadásban. És sajnos mindez
nem egyszerűen a színészvezetés számlájára
róható - bár természetesen az is hibás ben-ne -,
hanem sokkal inkább annak tulajdonítható, hogy a
színészi játék színvonala - s itt a rendező éppen
nem rendezői, hanem színházigazgatói mivoltában
felelős - Szegeden általában igen

Jelenetek a Macbethből (llovszky Béla
felvételei)
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megbízhatatlan: a jó előadás már szinte vélet-
lenszerű, míg a rossz csaknem szükségszerű.
Ez nem azt jelenti, hogy itt nincsenek tehetséges
színészek, inkább azt, hogy az innen-onnan jött
színjátszókkal, kváziszínészekkel, korábbi kor-
szakok egyes rekvizítumaival megtűzdelt társu-
lat színvonala meglehetősen híg, s ez ebben az
előadásban minden káros hatásával együtt
megmutatkozott. Valószínűleg egy nagyobb mé-
retű cserélődés és vendégrendezők szerepelte-

Repülnek a kicsi puha forgácsok, Miroiu tanár
úr görcsösen markolja bicskáját és hegyezi
ceruzáját. Száját összezárja, nem szól, nem
kiabál, minden keserűsége eb-be a
mozdulatba gyűlik. Leül, majd szem-üvegét
orrán följebb tolva a nagy Van Mersch-
katalógus fölé hajol. A híres csillagászati atlaszt
előző este hozatta huszonkétezer leiért Buka-
restből. Ám azt a csillagot, azt a névtelent, amit
látni ugyan nem lehet, de ami Miroiu tanár úr szá-
mításai szerint az Alcor mellett bújik meg vala-

tése sokat javítana a helyzeten, amely - s ezt
mutatta a maga ambivalenciájával ez az előadás
is - most leginkább patthelyzethez hasonlatos.

William Shakespeare: Macbeth (Szegedi Nemzeti
Színház Kamaraszínháza)
Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlet- és jelmeztervező:
Dienes Erika m. v. Rendezte: Kormos Tibor.
Szereplők: Flórián Antal, Szemán Béla, Bicskey Lu-
kács, Galkó Bence, Kiss László, Janik László, Somló
Gábor, Müller Júlia, Nagy Enikő, Dobó Alexandra.

hol, nos, azt a csillagot a Van Mersch sem említi.
Miroiué háta jog, hogy elnevezze e névtelen csil-
lagot. Füzetébe talán ezt a nevet körmöli, ha
megfaragja végre a ceruzát: „Mona". Közben
még néhányszor kitörik a ceruzahegy, hisz a férfi
görcsösen vési a betűket a lapra. Mert az a
görcs, az már nem múlik el.

Igy él majd. Szótlanul könyve fölé hajolva, éj-
szakánként az eget bámulva. Hátha egyszer
meglátja azt a csillagot. Ez persze számításai
szerint kizárt dolog, még akkor is, ha Bukarestből
szerez be hozzá távcsövet. Van tehát egy csilla-
ga, ami nincs. E nyolcezer-kétszáznegyvenöt la-
kosú világvégi kisvárosban senki nem hiszi el
ne-

ki, amit mond. Legfeljebb Udrea, a zenetanár,
akinek Miroiu is elhiszi az elkészült szimfóniát.
Utóbbit más is hallhatná, nem csak az önmagá-
nak átszellemülten vezénylő Udrea - ha a vá-
rosban lenne egy angolkürt. Mert hát anélkül...
Anélkül a scherzóig még csak elmegy, de aztán
belépnek a fúvósok. Egy angolkürt viszont még
egy Van Merschnél is drágább. De legalább léte-
zik, megvehető. Ám mi a bizonyítéka csillag léte-
zésére? Csak a tanár úr számításai. No meg a
kétségbeejtően szegényes és jellegtelen le-
génylakásban még egy-két napig szálldosó par-
fümfelhő. Mert hiszen Mona egy nő. Hát persze.
Mosolya talán közönségesebb, mint ama bizo-
nyosé. Bár az idők távlatából az ablakon kihajoló,
eget kémlelő férfi számára a két mosoly össze-
mosódik majd.

Ezeket és melodrámát ötvözni igyekvő leírás a
Névtelen csillag című groteszk melodráma ismer-
tetése kíván lenni. A zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház, illetve Merő Béla rendező érdeme, hogy
Mihail Sebastian kiváló drámájáról letörölte a port,
és egy jó előadásban felhívta a figyelmet a tényre:
a közvetlen közelünkben is írnak olyan műveket,
amelyekből megtudhatjuk és színpadon
felmutat-hatjuk, hogyan élünk ezen a vidéken.
(Az igazsághoz tartozik, hogy két 1958-as
előadás után, 1989-ben az ódry Színpad is
bemutatta a dara-bot.) A bukaresti személyről
leszállított nagyvilági nő, Mona kisasszony is
rácsodálkozik erre a vidékre, és arra, hogyan is
lehetne-kellene élni (egy napig): beszívni a friss
levegőt, hideg vízzel mosakodni a kútnál,
éjszaka kibámulni a végtelenbe, és felfedezni a
csillagokat, amiket nem takarnak el a mulatók
fényei. Ezzel a gyönyörűséggel mártózik meg a
vidékben, a provinciában az, aki azért azt is
tudja, hogy másnap fel fog szállni a vonatra, és
visszatér oda, ahonnan ugyan mindig
menekülne, de ahol nem kell sárban caplatni,
mert le lehet inteni egy taxit, a fürdőszobában
(minthogy fürdőszoba van) csempe van és bidé;
a locsolókanna a szállodai kertész kezébe való, a
kaszinó zsetonja pedig értéket képvisel. Mona
kisasszony persze olyan kevés és boldog időt tölt
Miroiu tanár úrnál, hogy a pocsolyáknak is csak a
csillogását látja - Mihail Sebastian azonban van
olyan kiváló író, hogy bennünket meg is hemper-
get a sárban. Ezért beszélhetünk egyszerre lírá-
ról és groteszkről, ezért hálás a mű, mert egy-
szerre hat könnyzacskóinkra és nevetőizmaink-
ra - és ezért életveszélyes is egy-egy színpad-
raállítás, mert csak a megfelelő arányok teszik
lehetővé, hogy önmagunkon nevessünk, és má-
sokon sírjunk.

A zalaegerszegi előadás tartja az - általam
helyesnek vélt - arányokat, bár ez inkább csak a
számtani közép, a nagy átlag felől nézve igaz,
egyes jelenetekben néhol bohózatba csúszik át a
groteszk, illetve szentimentalizmusba csordul a
líra. Ennek kettős oka van: a színészek egy ré-
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