
 2000 au gusz tu sá ban, Eger ben, „A ma gyar 
szín ját szás eu ró pai gyö ke rei” cí mû, 
nem zet kö zi szín ház- és drá ma tör té -

ne ti kon fe ren cián hang zott el Szé kely György „Bo -
szor kák és ki rály nôk” cí mû elôadá sa, amely nek szö -
vege a nem rég meg je lent Mo zai kok cí mû kö tet ben 
lá tott nap vi lá got.1 A gaz dag szín há zi múlt tal is ren -
delkezô szer zô hosszú év ti ze dek alatt fel gyûlt tapasz -
 ta la tai már ak kor fel kel lett, hogy ves sék a kér dést ben -
nünk: több tu cat kor tár sá nak élet mû ve mel lett, való -
 ban egye dül Shakes peare zse ni je te rem tet te-e meg az 
Er zsé bet és Ja kab ko ra be li szín já ték for mák pá ratlan 
gaz dag sá gát és ere jét, vagy eset leg ép pen for dít va 
tör tént? A Láng özön cím mel meg je lent, az an gol rene -
 szánsz és ma nie ris ta szín já ték ról és drá má ról írott 
nagy mû vé ben a pél dák szá zá val bi zo nyí tot ta aztán 
a szer zô, hogy bi zony, ez így volt. Az alábbiak ban 
jó részt az ô gon do lat me ne tét sze ret ném foly tat ni.2 

A Mac beth bo szor ká nyai pél dául, mint a töb bi 
Ska kes pe a re mû mo tí vu mai is, a kor tár si élet ter -
mé sze tes ré szei vol tak. A kü lön bö zô po gány szer -
tar tá sok ban és a kö zép ko ri ke resz tény misz té rium -
já té kok ban és is ko la drá mák ban is gyak ran sze rep -
lô bo szor ká nyok lé tét a hi va ta los egy ház ugyanis 
egé szen reá lis tény ként fo gad ta el. S ami még fon -
to sabb: a kö zön ség is. 1542-ben hoz ták az el sô tör -
vényt el le nük, ame lyet I. Ja kab 1604-ben, mind -
járt az an gol trón ra lé pé se után, ha lál bün te tés re szi -
go rí tott. Er re sze mé lyes oka is volt: még 1590-ben, 
skót ki rály ko rá ban egy Fran cis Both well ne vû fô -
úr bo szor kány ság gal, az ural ko dó viasz fi gu rá já nak 
nyil vá nos ke resz tül szú rá sá val adott jelt egy el le ne 
irá nyu ló, si ke re sen le vert összees kü vés re. 

A jö ven dô Ja ka bot, akár csak a mai „poszt mo -
dern” ural ko dó kat, nem a bo szor kány sá gért elítélt 

hat van összees kü vô va ló sá gos okai és cél jai ér dekel -
ték azon ban, ha nem a do log „tu do má nyos” ve tülete. 
Hét évig dol go zott ezen a té mán. Szor gos mun ká -
já nak ered mé nyeit a Da e mo no lo gie cí mû könyv ben 
fog lal ta össze, amely a ha son ló ügyek való sá gos tör -
vény köny vé vé vált. Ugyanez lett a sor sa a még szin -
tén Skó ciá ban – gö rö gül – író dott Ba si licon Do ron 
cí mû ál lam el mé le ti mun ká já nak is. Eb ben a királyok 
is te ni elô jo gain el mél ke dik, és a ró mai jog rend min -
tá já ra, va la mint pro tes táns hit té te lek re hi vat koz va, 
zsar no ki re for mo kat kí ván be ve zet ni a kor mány -
zás ban. A kö zép ko ri an gol jog szo kást vé del me zô 
par la ment ezek nek már ke mé nyen el lenáll. 

Mindez elô re ve tí ti a pol gár há bo rú ré mét és egy -
ben az an gol re ne szánsz al ko nyát. 1605 no vem be -
ré ben fa na ti kus ka to li ku sok me rény-kí sér le tet haj -
tot tak vég re. Né hány hor dó lô por ral, egy szer re 
akar ták lik vi dál ni a szé gyen le te sen kiss tí lû ki rá lyi 
csa lá dot és az egész megunt, ma ra ko dó par la mentet. 
Ja kab nem is me ri fel az össze füg gést az ese mé nyek -
nek eb ben a bal jós lán co la tá ban. El sem tud ja kép -
zel ni, hogy nem is oly so ká ra fiát vesz tô hely re kül -
dik a pres bi te riá nu sok, majd a pu ri tá nok kiûzik az 
or szág ból az egész csa lá dot, sôt be tilt ják az ud vart 
ki szol gá ló szín há za kat is. Mégis, érez het va la mi ve -
szélyt. A „lô por-lá za dás” meg tor lá sa lé nye gé ben el -
ma rad, az ud var idô nye rés re ját szik. 

Akár csak I. Fe renc Fontaine bleau-já ban, II. Fü -
löp Mad rid já ban, V. Alb recht Mün chen jé ben és 
II. Ru dolf Prá gá já ban vagy Má tyás ki rály Bu dá ján 
és Vi seg rád ján, en nek a ta lán még nem pre ka pi ta -
li sta, de már nem is „poszt-feu dá lis” po li ti ká nak az 
egyik fô esz kö ze Lon don ban is az Itá liá ban le he -
tet len né vált re ne szánsz al ko tá sai nak (és rész ben 
al ko tói nak) a be fo ga dá sa, majd se gít sé gük kel egy 

1 Szé kely György: Mo zai kok. Hét év ti zed szín ház tör té ne ti írá sai ból. Bu da pest, Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú zeum és In té zet. 
2009. 

2 Szé kely György: Láng özön. Shakes peare ko ra és kor tár sai. Bu da pest, Eu ró pa. 2003.

PE TER DI NAGY LÁSZ LÓ 

A ma nie riz mus, avagy  
a bo szor ká nyok új ra hasz no sí tá sa
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ud va ri vá „ne me sí tett” (sze lí dí tett) ma nie ris ta mû -
vé szet lét re ho zá sa. Az or szág már év ti ze dek óta az 
I. Er zsé bet ural ko dá sa ide jén ki fej lô dött ma nu fak -
tú ra ka pi ta liz mus és a ten ge ri ke res ke de lem (gyar -
ma to sí tás) hasz ná ból élt. En nek az egé szen poszt -
mo dern mó don ideo lo gi zá ló és önelem zô, mo ra li -
zá ló és esz té ti zá ló mû vé szet nek a se gít sé gé vel egy 
ideig fenn le he tett tar ta ni még azon ban a ki rá lyi 
ha ta lom min den ha tó sá gá nak lát sza tát, és akár ál -
lam köl csö nö ket is le he tett rá kap ni. Ez volt I. Ja -
kab po li ti kai mû ve, ame lyet nem kis mér ték ben 
tár sa da lom tu do má nyi és esz té ti kai ta nul má nyai -
nak kö szön he tett, már-már mai el nö keink és fô tit -
ká ra ink szín vo na lát kö ze lít ve meg. 

En nek az ud va ri meg ren de lé sek re ké szült mes -
ter sé ges vi lág nak és a Glo be föld szin ti kö zön sé gé -
nek az el lent mon dá sa mé lyen át ha tot ta Shakes -
peare mun kás sá gát is. Hi szen Lon don ban ak kor 
ép pen be fe je zôd ni ké szült az a fo lya mat, ami ná -
lunk még csak most kez dô dött el. – Alap já ban vé -
ve, két fé le szín ház és két fé le kö zön ség ala kult ki. 
Az egy más után meg nyí ló ba rokk szín há zak kö -
zön sé ge „fi no man” akart szó ra koz ni: lát vá nyos és 
hang za tos szín há zi köz he lyek kel te lis-te li tûz delt, 
re gé nyes tör té ne te ket akart. De a kis ter me lô és kis -
fo gyasz tó is el akart fe led kez ni a je len le gi és a kö -
vet ke zô, vár ha tóan még na gyobb gond jai ról, ba -
jai ról. „Ki kap cso lód ni” akart – dal lal, tánc cal, me -
sé vel, mas ka rá val. A Glo be pe dig egy fé le nem ze -
ti, nép szín ház volt. Shakes peare zse nia li tá sa ép pen 
ab ban rej lett, hogy egy for mán ma gas szín vo na lon 
tud ta kielé gí te ni mind a két igényt. És mû vei ben 
meg tud ta va ló sí ta ni a ket tô szer ves egy sé gét. Ez 
ha lad ta meg vé le mé nyem sze rint a Ki rá lyi Tár su -
lat má sik ve ze tô dra ma turg já nak, Ben Jon son nak 
a ké pes sé geit. 

Szé kely György em lí tett ta nul má nya rész le te sen 
leír ja pél dául azt a, mond juk úgy, össz mû vé sze ti 
per for man ce-t, amely re 1609. feb ruár 2-án, Gyer -
tya   szen te lô kor, vagyis „a té li bo szor kány ün ne pen”, 
épp a lon do ni tôzs de meg nyi tá sá nak nap ján ke rült 
sor. A The Mas que of Qe ens öt le te tu laj don képp az 
ál ar cos bá lok gya kor la tá ból nôtt ki. I. Ja kab fe lesége, 
a dán szár ma zá sú An na ki rály né fel kér te azon ban 
Ben Jon sont, hogy ezút tal fris sít se, élén kít se fel egy 
kis sé a Tho mas Gi les ál tal meg ko reog ra fált pro duk -
ciót, amely nek so rán a legis mer tebb ud var höl gyek 
ti zen két hí res ki rály nôt szán dé koz tak be mu tat ni. 
Jonson öt le te az volt, hogy ez elé a „main mas que” 
elé mintegy el len pont ként, ti zen két fer tel mes bo -
szor kányt vo nul ta tott fel, akik „a ter mé szet rendjé -

nek fel for ga tá sa” vé gett, or giát ren dez tek. A do log 
ter mé sze te sen a ki rály nôk apo teó zi sá val fe je zô dött 
be, akik a „be hó dolt bo szor ká nyok” von tat ta diadal -
sze ké ren, An na ki rály né ve ze té sé vel hagy ták el 
a szín pa dot. Mindezt Ben Jonson sa ját ke zû leg írott, 
majd ki is adott for ga tó- és „jegy zô köny vé bôl” tud -
juk. De ez zel a do log be is fe je zô dött. Ne ve ma már 
csak nem ki zá ró lag a Ber ta lan na pi vá sár szer zô -
jeként él szá munk ra. Több tu cat „be dol go zó nak” 
pedig, egyet len ön ál ló drá mai mû ve sem ma radt 
fenn. Ôk va jon mi „rosszat” tet tek, vagy ép pen nem 
tet tek? 

Szé kely György ed di gi élet mû vé nek je len tô sé -
gét ép pen ab ban lá tom, hogy a ma gyar Shakes peare 
ku ta tók túl nyo mó több sé gé nek mód sze ré vel el len -
tét ben, a mû vek lét re jöt té ben ô nem csak a szer zôk 
te het sé gét, ha nem el sô sor ban a kor tár sa dal má nak 
(a kö zön ség nek) igé nyét és ál la po tát, a kiala kult 
szín já ték- és szín ház üze mi for má kat (min tá kat) 
tart ja meg ha tá ro zó nak, és fi nom elem zé sek so rán 
mu tat ja be ezek ér vé nye sü lé sét. Ta lán He ve si és 
Mé szöly De zsô Shakes peare-ta nul má nyai, vagy Né -
meth An tal nak Az em ber tra gé diá ján vég zett mun -
ká ja ha son lít ha tó ed dig eh hez a meg kö ze lí tés hez. 
Elô nyei azon ban máris nyil ván va lóak. Így vá lik ért -
he tô vé pél dául, hogy egy lé nye gé ben ugyanolyan 
ud va ri meg ren de lést kö ve tôen, mint ami lyet Ben 
Jonson ka pott, Shakes peare ke zén ho gyan jö he tett 
lét re, mond juk, egy Mac beth. Mindez per sze legin -
kább kor tár si, élô elôadá so kon ér he tô köz vet le nül 
tet ten. Ezért a to váb biak ban egy, a Gyu lai Shakes -
peare Fesz ti vá lon be mu ta tott ro mán és egy lit ván 
elôadás sal, a Cra o vi ai Nem ze ti Szín ház Sil viu Pur -
ca ra te ren dez te Sze get szeg gel és Ei mun tas Ne kro -
si us Mac beth elôadá sá val sze ret nék fog lal koz ni. 

 
I. 

 

 M integy ma gá tól ér te tô dô ma gya rá zat ként va -
la mi cse kély ség re, ami re egyéb ként fel sem 
fi gyel tünk vol na, a Sze get szeg gel elôadá sán 

el  hang zott egy mon dat, ami még most is a fe jem -
ben mo tosz kál. Ott meg ép pen a cí me ment ki a 
fejem bôl ennek a fur csa da rab nak. – Me a su re for 
Mea su re, Mér té ket mér ték kel. Kéz zel, láb bal ma gya -
ráz tuk hát a messzi rôl ér ke zett kol lé gák nak a csak 
ma gya rul ki nyom ta tott szín la pot – Sze get szeg gel. 
De hát mi fé le sze gek rôl van itt tu laj don kép pen szó? 
Sze ren csé re ráis mer tek az tán a Má té evan gé liu má -
ból er re a szöveghely re: „Mert… ami lyen mér tékkel 
mér tek, olyan mér ték kel mér nek nék tek.” – „Ne ítél -
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je tek, hogy ne ítél tes se tek!” – Hát per sze, a He gyi 
beszéd! Egyik leg sö té tebb mû vé nek cí mét egye ne -
sen a Bib liá ból köl csö nöz te a Mes ter. Kell-e hang -
sú lyoz ni, hogy egyál ta lán nem vé let le nül? Hi szen 
ez a lo gó ja min den kö vet ke zô Ja kab-kor nak is. 

Ame ri kát egy, a spa nyol ki rá lyi pár fi nan szí roz -
ta fi ren zei ha jós ról ne vez ték el. De az Új kor ba 
mégis csak Ang lia lé pett be elô ször. Ez a kon ti nens 
szé lé re szo rult, feu dá lis vi szá lyok tól mar can golt kis 
or szág, egy szer re csak az ese mé nyek kö zép pont já -
ban ta lál ta ma gát. VI I I. Hen rik még csak vá lá sai -
nak en ge dé lye zé se vé gett ost ro mol ta a Va ti kánt. Ki -
de rült azon ban, hogy a re for má ció nak nagy geo -
po li ti kai je len tô sé ge is volt. Ham let és Ho ra tio ta -
nul má nyai nak szín he lyén, Wit ten berg ben 1517. 
ok tó ber 31-én Lu ther Már ton ki szö ge zi a ma ga ki -
lenc ven öt pont ját a vár temp lom ka pu já ra. S ha ma -
ro san Eu ró pa leg ke resz té nyibb ural ko dói szük sé -
ges nek lát ják, hogy a re ne szánsz paj kos sá gok ba túl -
sá go san is be le fe led ke zett Örök Vá rost az „il lemre”, 
a ke resz tény vi lág irán ti fe le lôs sé gé nek tu da tá ra 
ébresszék. Így hát a pa raszt há bo rút meg fé ke zô 
V. Károly még ab ban az év ben, 1525-ben ti zen két 
ezer zsol dos élén Ró ma el len vo nul. Ki foszt ják 
a temp lo mo kat, a Szent Pé ter Szé kes egy há zat is tál -
ló vá, a Va ti kánt pe dig, ka szár nyá vá vál toz tat ják. 
A ban ká rok és a pre ka pi ta liz mus töb bi szél to ló ügy -
nö ke ha nyatt-hom lok el me ne kül. S tá mo ga tók hí -
ján szét szé led nek a Raf fa e lo -is ko la mû vé szei is. Leo -
nar do de Vin ci el hagy ja vég leg Fi ren zét, és I. Ferenc 
fran cia ki rály párt fo gá sá ra bíz za ma gát. 

Az egy há zi meg ren de lé sek hez ezután már egy 
egé szen má sik mû vész cso port fér he tett csak hozzá. 
Vissza he lyez te tett hát jo gai ba az „il lem”, amit a 
Szeget szeg gel pat rí ciu sa hiá nyol. Csak hogy, at tól 
még volt hu ma niz mus is, re ne szánsz is. S a gyôz -
tes ki rá lyi ud va rok ban ép pen azok nak az élet for -
má já vá vált, akik el len a tar tal ma ere de ti leg irá -
nyult. Sôt: az ideo ló giá já vá is. A val lá si el vek tôl és 
a hu ma nis ta esz mé nyek tôl egyaránt füg get le ne dett, 
„tisz tán” po li to ló giai fo ga lom má sti li zált ha ta lom -
nak ezt az ön-,  fel- és -át men tô prog ram ját leg vi lá -
go sab ban Ma chia vel li fo gal maz ta meg. Bor deaux 
vá ro sá nak ta ná cso sa, Montaigne pe dig a klasszi ku -
sok mar gó já ra írott sok hasz nos szél jegy zet tel egé -
szí tet te ki. Amit az ud var ban jár tá ban, kel té ben 
meg fi gyelt, Shakes peare azon ban meg je le ní tet te 
mind járt a szín pa don is. Így lett nyil ván va ló ezek -

nek a re ne szánsz vi lág pol gárt ját szó, de a va ló ságos 
Új kort in kább elodáz ni igyek vô fô úri Me cé ná sok -
nak a svind li je. 

Ez a ci ni kus kü lönb ség té tel a tö meg fo gyasz tás -
ra szánt, át po li ti zált bóv li és „a kor ön nön ar cu la -
tát” meg mu ta tó, de csak az elit szá má ra hoz zá fér -
he tô „ma gas kul tú ra” kö zött, ez vonz za alig ha nem 
a né zôt a ma nie riz mus hoz ma is. Ke let-Eu ró pa szín -
ház mû vé szei ezért fag gat ják még min dig Sha kes -
pe a re-t, mint a leg hi te le sebb for rást. És a po li ti kai 
elem zô ket csú nyán meg szé gye nít ve, ezért mu tat -
ják ki elô ször ép pen ôk, hogy mi köz ben mi 
könnyek kö zött, hosszan bú csúz tat juk itt a „jó ki -
rályt”, a „jó Her ce get” és a jó „ál lam bá csit”, a tár -
sa da lom már ré gen az ál ta la megírt, sö tét és ke gyet -
len for ga tó könyv sze rint mû kö dik. 

Mert hi szen lás suk be! Az zal, hogy ki szö gez tük 
té zi sein ket egy-egy temp lom ka pu já ra, az Új kor 
még nem kez dô dött el, és így nin csen is mit szá -
mon kér ni raj ta. Ang liá ban a jo gos örö kös nél kül 
el halt ki rály utód ját az ál lam ta nács vá lasz tot ta, kü -
lö nös súllyal vet ve lat ba a vi lág tól bú csú zó ural ko -
dó sza vát.3 A Glo be né zôi jól tud ták, hogy I. Ja kab 
pél dául ép pen a nagy be teg I. Er zsé bet kí ván sá gára 
lett ki rály. A „Szûz Ki rály nô” ezt vál lal ta in kább, 
sem hogy a ka to li ku sok és pro tes tán sok ma ra ko -
dása miatt meg hiú sul jon nagy po li ti kai fel fe de zése, 
a „ka taszt roj ka” nél kü li pe reszt roj ka. Le gyen akár 
egy ide gen, egy skót a ki rály! Egy Stuart, a mulya 
Ja kab! I. Ja kab ép pen er re a feladat ra szü le tett. Ide, 
kö zénk, Ke let-, Kö zép- és Dél-Eu ró pá ba. Affé le bé -
kés és ba bo nás, sze líd és kö zép sze rû em ber volt. 
Azon ban ször nyen be kép zelt is, azok miatt a bi zo -
nyos „tár sa da lom tu do má nyi” mû vek miatt, ame -
lye ket még skót ki rály ként írt, de ame lyek alkal -
mas nak tûn tek egy de mok ra ti kus ál lam re form 
látsza tá nak a meg te rem té sé re Ang liá ban. Ne künk 
saj nos min dig ef fé le, ki hí zott sö tét kék öl tö nyük -
ben vi gyor gó és iz za dó Ja ka bok jut nak. S mi nél 
kép zet teb bek és am bi ció zu sab bak, an nál rosszabb. 
De úgy lát szik, így van ez még a nagy ke le ti szom -
széd nál is. 

Sil viu Pur ca ra te Sze get szeg gel ren de zé se ép pen 
ez zel a kö zös kö zel múl tunk kal, va la mint az ilyen 
sö tét fi gu rák kal te li, naiv il lú zióink kal szá mol le 
gú nyo san és ke gyet le nül. Mint az Avo ni Hattyú, 
ép pen! Ami kor el dôlt, hogy Ja kab lesz a ki rály, ha -
bo zás nél kül felaján lot ta ne ki a Glo be szol gá la tait. 

3 A vo i ce je len té se nem csak hang, ha nem sza va zat is.
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Meg is kap ták mind járt a „ki rály em be rei” beosz -
tást, és ki tûz ték a be mu tat ko zó elôadás nap ját is. 
Az új, tu dós ki rály hoz ter mé sze te sen új, kü lö nö -
sen er kölcs ne me sí tô da rab kel lett. Ve gyünk te hát 
egy bölcs és jó ural ko dót! – gon dol ta a Mes ter – 
Per sze nem itt, ha nem a messzi Vien ná ban, ahol a 
nép még min den de mok rá cia és fe dél nél kül, a ma -
ra dék „jó lé ti ál lam” ka cat jai kö zött bá jo log és kép -
ze leg. Vin cen tio her ceg csak ha mar felis me ri a so -
ron lé vô tör té nel mi szük ség sze rû sé get. A jó öreg 
jó lé ti ál la mot, min den fruszt rált ha szon él ve zô jé vel 
együtt, szép csend ben fel kell szá molni! 

Mit tesz ilyen kor egy teo re ti kus haj la mú ki rályfi, 
akit a ma gas polc ra egy tör té nel mi patt hely zet és 
egy jól meg fon tolt há zas ság he lye zett? Adó csök -
ken tés he lyett víz ágyút meg gu mi bo tot vesz, blo -
go kat és röp ira to kat íro gat, és újabb meg újabb „fel -
zár kó zá si prog ra mo kat” hir det meg. Ja kab jó he -
lyen ta nult, ideo ló giai lag fej lett Her ce ge „rend szert 
vált”, és át tér a te nisz rôl a golf ra. Be je len ti to váb -
bá, hogy hosszabb kül föl di ta nul mány út ra in dul. 
Itt hagy ja azon ban ma ga he lyett ki pró bált em be -
rét, a szor gal mas és ki fo gás ta lan er köl csû An ge lót. 

De itt most megakad a köl tô. El lent mon dás ba 
ke rül ugyanis má sik én jé vel, a szín há zi em ber rel. 
A las san há rom éve mû so ron lé vô Ham let né zô té ri 
nap ló ja azt mu tat ja, hogy a kö zön ség nem ra jong 
már az ef fé le túl sá go san ön zet len ki rályfiakért. Ennyi 
sok jó ság és böl cses ség nem lesz-e majd itt is túl -
zás már egy ki csit? S ki hi szi el, hogy ép pen An ge -
lo fi ze ti vissza az IMF-nek azo kat a köl csö nö ket, 
amelyek kel már a Jó Her ceg sem bol do gult? Hogy 
ne kell jen a drá ga pénzt víz ágyúk ra po csé kol ni, a 
Her ceg egy iga zi, nagy, „rend szer vál tó” tett re ha tá -
roz za el ma gát te hát. Az An ge lo tí pu sú, ré gi mó di 
kö zép ká de rek tôl elôbb-u tóbb meg kell sza ba dul -
ni úgyis. De ad dig vé gez zék csak el a pisz kos mun -
kát! Ô meg ba rát csu hát ölt ve, a vá ros ban ma rad, 
és el ren de zi a dol go kat szé pen, az új mó di sze rint. 
Elég lesz ta lán egyet len olyan „ügy” is, amelybôl 
ezer fé le há nyó dik itt szer te szét. Az majd össze ránt -
ja szé pen az egé szet. Aho gyan az Al kot mány bí ró -
sá gon mond ják, pél da ér té kûen. 

Itt van mind járt Clau dio, egy seb té ben ha lál ra 
ítélt ne mes if jú ese te! Egy iga zi bo szor kány per. 
A bû ne az, amelyben ez az egész vá ros, be leért ve 
az al kot mány bí rá kat is, szin te na pon ta vét ke zik: te -
her be ej tet te a tu laj don, el jegy zett mát ká ját. Hi -
szen, mint min den, kis he lyen össze zárt te nyé szet -
re, erre a vá ros ra is a két ség be esett, öröm te len sze -
xua li tásba va ló me ne kü lés a jel lem zô. A da rab 

egyet len egész sé ges gon dol ko dá sú fiatal ja, Lu cio 
meg ke resi az elítélt test vér hú gát, és rá be szé li, hogy 
sze mé lye sen for dul jon ke gye le mért a Hely tar tó hoz. 
An ge lo azon ban nem ke ve seb bet, mint a zár da szûz 
ár tat lan sá gát ké ri cse ré be. Azután pe dig, ígé re tét 
meg szeg ve, mégis ki akar ja vé gez tet ni a fiata lem -
bert. Ek kor lép új ra szín re az ál ru hás Her ceg. Egy 
másik, egy va ló sá gos bû nö zô vel cse rél te ti ki az if -
jút, a Hely  tar tót pe dig, ar ra íté li, hogy a tu laj don, 
cser ben ha gyott meny asszo nyát ve gye el fe le sé gül. 
Míg ô a maga ré szé rôl a meg becs te le ní tett, ám to -
vább ra is kel lô kép pen szû zies Iza bel lát von szol ja 
ná szi ágy ba, an nak min den tisz te let tel jes sza bó dá -
sa el le né re. A vissz eres lá bú ta ka rí tó né ni gyor san 
fel tö röl min den árul ko dó fol tot a ko pott mû anyag 
pad ló ról. Az in gyen kony hán pe dig ex port ból 
vissza ma radt fagy lalt kré met osz ta nak. He gyen-völ -
gyön la ko da lom. 

A szer zô egy re úgy érez het te mégis, hogy ön -
maga pa ró diá já ba for dul az egész. A nyo má ban Pur -
ca ra te pe dig úgy pró bál se gí te ni ezen, hogy ke res 
a sze rep lôk kö zött egy mégis „po zi tív hôst”. Az elô -
tér ben az elôadás „mo de rá to rá nak”, Lu ci ó nak 
(Sorin Le o ve a nu) ko pott pult ja áll. Ezt a sü ni hajú, 
ki csit bo ros tás, de nyílt ar cú, na gyon mai fiata lem -
bert fô sze rep lô vé lép te ti elô a ren de zô. Lu cio ve -
szé lye sen ha son lít egy mai fiatal ér tel mi sé gi re. Ahe -
lyett, hogy el me rül ne az öre ge dô ká de rek ma lac -
ko dá sai ban, a bo szor kány szom bat ban és a töb bi 
„fiata los él ve zet ben”, fi gyel és gon do san jegy ze tel. 
Így a vé gén ô tud a leg töb bet, és ô jár a leg rosszab -
bul is: „pél da ér té kûen” vé res re kor bá csol ják. Min -
den ki tud ja: azért kell így bûn hôd nie, mert ô lá tott 
át egye dül az Áj ta tos Her ceg cse lén. S ezt ôszin tén 
el is mond ta ne ki, ami kor az egy sze rû ba rát nak öl -
töz ve, a nép han gu la tát für kész te. Csak nem akar 
ez va la mi más ként gon dol ko dó, vagy sze gény ség -
ku ta tó len ni ne tán? 

Ilyen ak tuá lis je len tés sel ná lunk csak Ma jor 
Tamás ren dez te meg a Sze get szeg gel-t, utol já ra 
1973-ban, a Nem ze ti Szín ház ban, köz vet le nül 
a gaz da ság irá nyí tás re form ját leál lí tó Moszk va-ba -
rát ká der puccs után. Az ô té ved he tet len ko mé diás 
ösz tö ne már ak kor je lez te: a vesz tü ket ér zô és bûn -
ba kot ke re sô fô hi va tal no kok ezút tal ta lán nem feje -
zik még le Ja ka bot, mint az édes any ját, húsz év vel 
aze lôtt. De az már biz tos, hogy nem ô fog ja meg -
men te ni Ang liát a pu ri tá nok tól. Ham let re szok tuk 
mon da ni, hogy ko rán jött sze gény. De mit szóljunk 
ak kor min den ön je lölt drá mai hô sök nek ah hoz a 
gyil kos pa ró diá já hoz, amit Ja kab ad elô itt ne künk?
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II. 
 

 M ég az a sze ren cse, hogy a né zôk nem is igen 
ér tik az ilyen kör mön font be szé det. A Glo -
be kö zön sé ge túl sá go san han gos eh hez, és 

túl sá go san hoz zá szo kott már a ret tent he tet len ki -
rá lyok hoz meg a sok vér hez. Ter mé sze te sen az 
angol ha diflot ta si ke rei hez. A sok nya fo gó ér tel mi -
sé gi után egy iga zi drá ma kel le ne hát most már ne -
kik, iga zi hô sök kel. El vég re an go lok va gyunk, nem 
igaz? Sôt, ez már csak nem Ame ri ka! Ren ge teg 
benn szü löt tel, sziú in dián nal meg kô bal tá val. Skót 
lé té re így érez te ma ga Ja kab is. Meg hát annyi sok 
pó zo lás és mel lé be szé lés után ki tud na el lenáll ni 
egy igazi, kô ke mény, „nagy po li ti ku si” sze rep nek? 
– A szín ház ban legalább? Ez ka pó ra jött a köl tô -
nek. Miu tán Ja kab kel lô képp kiél vez te már a Nagy 
Ideo ló gus és a Nagy Mo ra lis ta, a Gond  vi se lés sze -
re pét, meg akar ta te rem te ni szá má ra a le he tô sé get, 
hogy ki pró bál ja a ma chia vel lis ta Fe je de lem pó zát 
is. Annyi sok nya fo gás és fon tos ko dás után Ne kro -
sius pe dig meg ta lál ta eh hez a meg fe le lô hôst a skót 
tör té ne lem sö tét ár nyai kö zött. Egy iga zán mai és 
iga zán drá mai hôst. 

A va ló ság is mét a szín ház se gít sé gé re sie tett. 
A Mac beth ôs be mu ta tó ját 1606. au gusz tus 7-re 
tûzte ki az ud var a Hamp ton Co urt ban. Ja kab pedig 
épp ab ban az év ben adott sza ba da lom le ve let a Vir -
gi niai Tár sa ság nak, hogy an gol ko ló niát ala pít son 
Ame ri ká ban, és az meg is ala kult már „Ja me stown” 
né ven. Le he tet len volt, hogy a Glo be ne rea gál jon 
er re! Az ere de ti skót már ka né ven a Mes ter meg pró -
bált megal kot ni te hát egy iga zán új hôst, egy ame -
ri kait. Pon to san ki lenc hó nap ja volt rá a „pus ka por 
lá za dás” után, hogy megír ja és be ta nít sa a Mac -
bethet. S túl jól si ke rült megint a do log! Ki de rült, 
hogy ezek kel az új-vi lá giak kal még ke vés bé le het 
tré fál koz ni, mint a vam pot ját szó bé csi zár da szû -
zek kel. „Az ame ri kaiak úgy te kin tik a vi lá got, mint 
hol mi örök ké va ló mér kô zést, amely ben az em ber 
azál tal pró bál ja bir tok ba ven ni a lel két, hogy bir -
tok ba vesz va la mi raj ta kí vül ál ló dol got, s ily mó -
don az tán el ve szí ti min den bir to kát”4 – ír ja egy igazi 
ame ri kai drá ma író, O’Neil. S mi úgy tart juk, hogy 
pon to san ez Mac beth tra gé diá ja is. Egy nagy ra vágyó 
fe le ség meg né hány go nosz bo szor ka! 

Ne kro si us elôadá sá ban azon ban egy ki csit más -
ként fest a do log. Az iga zi hôs sze rin te Ban quo, a lochi -

be ri thán. Aki se gít sé gé re volt Mach bet nek a ki rály -
gyil kos ság ban, most azon ban fenn tar tá sai van nak 
ba rát ja ural ko dá sá nak mód sze rei vel kap cso lat ban. 
Így az tán vé gül ma ga is bárd alá ke rül. Mi lyen is -
me rôs a tör té net, ugye? A szer zô elô ször úgy gon -
dol ta ta lán, hogy a thán len ne a meg fe le lô hôs. De 
nem csak ná lunk mû kö dik ám a „bel sô cen zú ra”! 
I. Ja kab szín há zá ban sem le he tett csak úgy, fe le lôt -
le nül hôst vá lasz ta ni. Va ló szí nû leg tar tott tô le a 
Mes ter is egy ki csit, hogy egye sek ma guk ra ve szik 
a dol got. Ráadá sul Ame ri ka egyál ta lán nem ked ve li 
a csa ló dott, bús ké pû ér tel mi sé gie ket. Ma radt te hát 
a Mac beth boy és az ô kis fe le sé ge! No meg per sze 
a bo szor ká nyok. Leg fel jebb egy ki csit más ként. 

Hitt-e va jon Shakes peare egyál ta lán a bo szor ká -
nyok ban? Ne kro si us sze rint mindegy is most már 
ez. Mert ha akad ná nak is még ne tán hoz zá juk ha -
son ló höl gyek, egé szen biz to sak le he tünk ben ne, 
hogy nem af fé le kár té kony, rossz in du la tú te rem té -
sek ôk sem. S a Ka to na Jó zsef Szín ház elôadá sá nak 
fô sze rep lô jé vel, Ful laj tár And reá val el len tét ben a 
lit ván La dy Mac beth (Dá lia Sto ryk) sem az ter mé -
sze te sen. Egy sze rûen csak nôk. Köz vet le nül ré szei 
a ter mé szet nek, amely Skó ciá ban már ak kor is kü -
lö nö sen ke gyet len és ki szá mít ha tat lan volt, akár -
csak Ame ri ká ban. Ezért az tán mind vé gig a szín pa -
don van nak, és ve ze tik, igaz gat ják a fér fiakat. Ked -
ve sen, ké zen fog va, vagy épp el lent mon dást nem 
tû rôen ta szi gál ják oda ôket a kö vet ke zô gát hoz és 
vi zes árok hoz. Mint ha csak egy iga zi lóver se nyen 
len nénk. 

Az elôadás dra ma tur giai for du ló pont ja is egy 
ilyen je le net, Ban quo ki vég zé se. Most de rül csak 
ki, hogy miért is nem le he tett be lô le tel jes jo gú hôs 
eb ben a da rab ban. Ki is ez az em ber tu laj don kép -
pen? Va kon hí vô párt ka to na? Bûn bak és ál do zat? 
Vagy csak egy ügyes de ma góg? Tu laj don kép pen 
mindegy. A do log nem ezen az egy sze mé lyen mú -
lik. A hely zet vál to zott meg alap ve tôen. Dun can ki -
rály (Ra mú nas Ru do kas) megölé se, mely ben te vé -
ke nyen részt vett, még az ere de ti tô ke-(ha ta lom) 
fel hal mo zás je gyé ben tör tént, ami kor min den sza -
bad volt. Hi szen mind annyian úgy érez tük: az Új 
Kor nagy sze rû sé ge jó vá te het még min den ször nyû -
sé get. Ban quo azt nem vet te ész re, hogy ez a té tel 
most már egye dül csak az ô tal pig be csü le tes kép -
ze le té ben él. Ilyen nagy sze rû sé gek ma már sem mi -
fé le „bol do gabb jö vô tôl” nem vár ha tók el. Ezek nek 

4 In. Gé her Ist ván: Shakes peare-ol va só könyv. Bu da pest, Cse rép fal vi, 1991. 238.



128

a te vô-ve vô, té rü lô-for du ló, csi nos kis bo szor ká -
nyok nak is egé szen más a lo gi ká ja. „Új mû sor hoz 
új fér fi kell”! Mac beth ezért nem tart hat ja már ma -
gát túl so ká. Vég ze te, akár csak mond juk a mi leg -
nagy sze rûbb fi lo zófiai tün dér já té kunk ban Cson gor 
úr fié, nem is Mi rigy, a go nosz bo szor ka. Ha nem, 
a tu laj don vi dé ki nai vi tá sa. 

Vik to ri ja Ku o dy té, Ga brie lia Ku o dy té, Mar garita 
Zie nely té – há rom tün dé ri bo szor ka. Az el sô Ophé -
li át ját szot ta a Ham let ben, Des de mo nát az Othel ló -
ban, majd a Vil niu si Ope ra ház prí ma ba le ri ná já nak 
stá tu szát hagy ta ott ezért a bo szor kány sze re pért. 
A vö rös ha jú, ki rály nôi al ka tú La dy Mac beth, aki a 
Ham let ben Gert ru dot ját szot ta, mindössze ab ban 
kü lön bö zik csak tô lük, hogy sze mé lye sen a fér jé -
nek el kö te le zet ten kí ván ja ér vé nye sí te ni „a gyô ze -
lem min dent iga zol” lo gi ká ját. De eb ben na gyot té -
ved. Mert hiá ba a ko ro na, aki nem szü le tett profi 
po li ti kus nak, an nak to vább ra is na gyon kell ám vi -
gyáz nia az er köl csei re! Mint ha ez is ben ne len ne 
va la hogy az elôadás ban. A La dy (Dá lia Sto ryk) a 
vé gén nem a lel ki is me ret fur da lás tól rop pan össze, 
aho gyan mi el kép zel jük. Ha nem at tól a felis me rés -
tôl, hogy nem egy Vas La dy, ha nem csak egy túl -
buz gó vi dé ki li ba volt, aki rosszul szol gál ta a férjét: 
nem is mer te fel, hogy az al kal mat lan a vad nyu gati 
(-ke le ti) sze rep re, ami be be le lo val ta. A bo szor ká -
nyok is ép pen így ér tel me zik Mac beth össze rop pa -
ná sát: egy sze rû üze mi baleset, ami a dol go zó mun -
ka vé del mi kiok ta tá sá nak hiá nya miatt kö vet ke zett 
be. A La dy (azon ban, egé szen más eset. A bo szor -
ká nyok (a tün dé rek) le fek sze nek mel lé a vé res föld -
re, és szak sze rû moz du la tok kal pró bál ják meg 
vissza rin gat ni, visszaédes get ni ma guk kö zé, az életbe. 

Igen, van az elôadás nak egy ilyen, mond juk úgy, 
bu ko li kus, vagy pan teis ta szint je is. – A bo szor ká -
nyok kal va ló el sô ta lál ko zás kor a sze rep lôk még vi -
dám er dei ki rán du lók ként, há ti zsák kal és ba kancs -
ban, egy mást jó ked vûen hí vo gat va ron ta nak be az 
er dei tisz tás ra. Mac beth (Ka stas Smo ri gi nas) és 
Banquo (Vi das Pet ke vi si us) egy-egy fiatal fács kát 
hoz nak a vál lu kon. Ki pat tan ni ké szü lô, élénk, piros 

rü gyek pom páz nak raj tuk. Az tán meg tör té nik mind -
 az, ami nek meg kell tör tén nie, és lát hat juk, hogy a 
két kis fá ról, ami ket szó ra ko zot tan még min dig ma -
guk kal ci pel nek, el tûn tek a vi rág szir mok. Mint ha 
le her vasz tot ta vol na ôket va la mi, ko rán jött fagy! 

S mint ha Ja kab nak is sok lett vol na már ez az 
egész. Min de ne set re, lo va gi di csô ség ide, dísz dok -
tor ság meg oda, az utol só pil la nat ban vissza riadt 
a ka to li ku sok kal va ló azon na li, köz vet len és vé res 
le szá mo lás tól. A le het sé ges ál do za tok több sé ge 
ugyanis min dig az elit leg va gyo no sabb jai és leg jobb 
adó fi ze tôi kö zül ke rül nek ki. Csak hogy ôk vol tak 
a tu dós ki rály leg hí vebb ol va sói és Shakes peare leg -
szor gal ma sabb né zôi is. Már pe dig, a po li ti ká ban 
és a szín ház ban egyaránt, tud ni il lik, hogy mi il lik. 
Ezt akar ta Ja kab csak: a re ne szánsz kocs ma szín ház 
átala kí tá sát il le del mes ba rokk lát vá nyos ság gá. 
Shakes peare-nek si ke rült is, ami Ben Jon son nak 
nem. Ô meg va ló sí tot ta a ket tô szin té zi sét. De a Globe 
az tán, leégett. 

Ne kro si us Mac beth elôadá sa ép pen az zal vált ki 
nagy ha tást, hogy szem be sí ti ezt a mi mai, il le del -
mes, mû vi vi lá gun kat a Ja kab bal még el nem ron -
tott Skó cia kez det le ges, de ép pen ezért na gyon is 
hi te les va ló sá gá val. S rá döb bent ben nün ket: amit 
mi, mai „be dol go zók” hoz tunk, az nem több csil -
lo gó és drá ga, de tel je sen fe les le ges dísz let nél és 
kel lék nél, amit el ta ka rít most az ép pen ügye le tes 
vi lág vál ság. Shakes peare-hez elég a kocs ma szín pad 
és né hány he ve nyé szett jel zés. De a csi nos kis bo -
szor kák sze rint nem kell olyan nagy ügyet csi nálni 
eb bôl sem. Az élet megy to vább. Ban quo és csapata, 
mint ko ráb ban Othel lo is, fe gyel me zett ka to na ként 
lép le a szín rôl, szin te ön ként. Mac beth bárd dal 
gon do san fel sze le telt föl di ma rad vá nyait pe dig, egy 
nagy réz üst ben pu hít va, meg tisz tít ják a kan cel lá -
ria és a klien sek meg a ki je lölt op po nen sek hí zel -
gé sé tôl, va la mint a kiadói lek to rok ha zug ta ná csai -
tól. Ami ma rad, to váb bi vizs gá la tok vé gett fel kül -
dik majd a la bor ba. Ezután pe dig, szem be for dít ják 
ve lünk a lám pá kat, és jön a fi ná lé. – Tes sék, tes sék 
csak, foly ton foly vást! Ki lesz a kö vet ke zô?
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