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KEDVES TANÁRNŐ, TANÁR ÚR!
A Kultúrbrigád 2015. szeptember 24-én mutatta be a MAKBETT című előadását az
Átrium Film-Színházban. „NEMSHAKESPEARE” – hirdeti az alcím, de a címszereplő
nevének írásmódja is mutatja: a klasszikus darab átiratát láthatja a közönség.
Ionesco 1972-es fekete bohózata a Shakespeare-tragédián alapul, de mind a
történetvezetés, mind a szerkezet szintjén jelentős változtatásokkal él az eredeti
műhöz képest.
A Makbett magyarországi ősbemutatója 2011-ben volt a Budaörsi Játékszínben,
Alföldi Róbert rendezése tehát a második színrevitel, amely a korábbihoz hasonlóan
Bognár Róbert fordításával dolgozik. A hatalom akarásáról, megszerzéséről és
megtartásáról szóló adaptáció mostani, 2015-ös előadása már a felvezető,
beharangozó plakátjával is erőteljes, üzenetértékű kapcsolatot teremtett a történelmi,
belpolitikai

jelennel,

és

a

szókimondó

indulat

a

megvalósult

előadást

is

meghatározza. A primér hatások, karneváli kontrasztok és a provokatív humor
kockázatos együttállásában nagyon sok múlik a színészi energiákon.
Tanári segédletünkben szempontokat és felkészülési-feldolgozási ötleteket adunk a
diákokkal történő színházlátogatáshoz.

Szeretettel várjuk Önöket és tanítványaikat az Átrium Film-Színházban!
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■■■

Kiknek ajánljuk az előadást?

Pedagógiai szempontból nem csak az a kérdés, hogy milyen korosztálynak ajánljuk
az előadást, hanem az is, hogy milyen kulturális hátterű, érzékenységű, színházi
felkészültségű csoportnak. A tanárok a színházlátogatások megszervezésekor a
tanítványaik személyes felkészültségén túl a családi háttér normáival, ízlésbeli
korlátaival, tiltásaival vagy tabuival is számolnak, és jogos igényük az előzetes
tájékozódás lehetősége.
Mindezt ezúttal különösen fontos kiemelni, mert Alföldi Róbert rendezése több,
úgynevezett „kényes” (tehát indulatokat kiváltó) szempontból is merész. A Ionesco
szellemében létrejövő, erősen politikai jellegű hatalombírálat a verbális agresszió
sűrű és gáttalan felfakadásával kapcsolódik össze, ami a modern színpadokon már
nem számít ritkaságnak, de egy iskolai osztályban megrökönyödést okozhat. A
hatalmi taposás trágársága ráadásul a szexuális csábítás/kielégülés/kielégítés,
valamint az öldöklés/halál koordinátarendszerével is összekötődik. A szexábrázolás
ugyan mindig stilizált és nem naturális (tehát színpadi meztelenség sincs), mindez
mégis azt jelenti, hogy a hagyományos európai kultúra jelentős tabuit neveti szembe
az előadás a (felszabadító) indulat által diktált tiszteletlenség jegyében.
Összességében tehát olyan osztályokra, diákcsoportokra számítunk, akik be tudnak
fogadni egy erőteljesre, sőt harsányra hangolt színházi nyelvet, és nem ijednek meg
a szókimondó karikatúráktól.
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A Macbeth-történet hívószavai

boszorkányok

hatalomvágy

nő-férfi szövetség

megőrülés

jóslatok

háború

hősök

ölés, ölés, ölés

zsarnok – szent király

holtak szelleme
hűség - árulás
éjszaka
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■■■

A Macbeth és a Makbett – a két mű cselekményvázlata
A két mű párhuzamos cselekményvázlata lehetővé teszi az áttekintő jellegű
összehasonlítást. A Shakespeare-től átemelt legfontosabb motívumokat kék szín
jelöli, Ionesco (illetve a mostani előadás) főbb változtatásait pedig narancs
(visszatérő elem esetében csak az első előfordulást jelzi kiemelés).
SHAKESPEARE: MACBETH

IONESCO: MAKBETT
a Kultúrbrigád / Átrium előadásában

I. felvonás
1. Vihar. Három boszorkány tervezi, hogy találkoznak
Macbethtel.
2. Duncan a csatamező mellett várja a híreket a
külföldi támadókról és a belföldi lázadókról egyaránt.
A vérző, sebesült százados elmondja, hogy
Macbeth és Banquo hősiességének köszönhetően
győzelemre állnak.
3. A viharban a boszorkák várják a két hős katonát.
Elmondják nekik, hogy Macbeth megkapja a lázadó
Cawdor rangját, valamint Macbeth király lesz,
Banquo pedig dinasztiaalapító.
4. Macbeth és Banquo megérkezik Duncan király elé.
Beigazolódik az első jóslat: a hős Macbeth
megkapja a kivégzett Cawdor rangját.
A király Macbeth várában fog vendégeskedni.
5. Macbeth várában Lady Macbeth és a király előtt
hazaérkező férje nagy lehetőséget látnak a
jóslatokban és abban, hogy hozzájuk jön a király.
6. Megérkezik Duncan.
7. Lakoma. Macbeth és felesége megerősödnek a
gyilkossági szándékban.
II. felvonás
1. Banquo a fiával együtt még ébren. Macbeth is
belép, a jóslatokról beszélnek. Az egyedül maradó
Macbeth szeme előtt egy képzeletbeli tőr jelenik meg.
2. Lady Macbeth elkábította a király őreit. Macbeth a
hálószobájában öli meg a királyt. A kezében maradt
tőrt a lady viszi vissza, hogy az őrök mellé tegye és
őket összevérezze. Kopognak.
3. A kapus nyit ajtót az érkező Macduffnak és
Lennoxnak, akik kora hajnalban a királyért jönnek.
Felfedezik a gyilkosságot.
A király két fia elmenekül.
4. Az emberek megtudják, hogy Macbeth az új király.
III. felvonás
1. Macbeth király vacsorát rendez. Banquo délután
kilovagol, de megígéri, hogy visszajön estére.
Macbeth fél a jóslatokat ismerő Banquótól, ezért
felfogad két gyilkost, hogy öljék meg.
2. A királyt rémképek gyötrik, a lady nyugtatja.
3. A felfogadott gyilkosok az úton várják Banquót, akit
sikerül megölniük, de az áldozat fia, Fleance
elmenekül.
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1. Elégedetlen főurak (Candor és
Glamiss) szövetkeznek Duncan király
ellen.
2. A király két főembere, tábornoka
(Banco és Macbett) feltétlen hűséget
mutat. Kitör a harc.
3. A félelem elleni almalét áruló
üdítőital-árus találkozik egy harcias
katonával. Egy nő rohangál.
4. Macbett és Banco közben hősiesen
harcolnak a lázadókkal.
5. Duncan király és a királyné a várják
a harctéri híreket. A harctérről érkező,
vérző, sebesült katona beszámol a
helyzetről. Egy nő arra jár.
6. A harc tovább folyik, a királyné a
helyszínre siet.
7. A királyné találkozik a
tábornokokkal.
8-10. A lázadók vereséget
szenvednek, Duncan beszédet mond,
az ellene forduló Candort és katonáit
kivégezteti, Glamiss még szökésben
van. Vagyonukat és rangjukat a hű
tábornokoknak ígéri.
11-12. Vihar támad. A tábornokok
elszakadnak egymástól, majd
mindketten (külön) találkoznak két
boszorkánnyal. A boszorkányok
jóslatot mondanak nekik. Eszerint: a
lázadó Glamiss menekülés közben
meghalt, Makbett király lesz, Banco
pedig dinasztiaalapító.
13. Egy nő arra jár. Az első jóslat
beigazolódik.
14. Makbett újra találkozik a
banyákkal, akik fokozatosan a
királynévá és komornájává változnak.
A királyné-boszorkány a király
megöléséért önmagát ajánlja fel
Makbettnek, és megígéri, hogy akit
anya szült, nem ölheti meg őt, és a
seregét sem győzik le, amíg el nem

4. Vacsora a palotában. Az egyik gyilkos jelenti
Macbethnek a történteket. A király előtt megjelenik
Banquo szelleme, de a többiek nem látják. Lady
Macbeth férje rosszullétére hivatkozik, és elküldi a
vendégeket.
Macbeth aggódik, hogy a meghívott Macduff nem jött
el a lakomára, majd elhatározza, hogy felkeresi a
boszorkákat újabb jóslatért.
5. Hecate, a boszorkányok úrnője utasítja a banyákat,
hogyan beszéljenek másnap Macbethtel.
6. Lennox és egy nemes már tud Banquo haláláról.
Macbethet zsarnokként emlegetik. Elmondják, hogy
Duncan fia (Malcolm) és Macduff is Hitvalló
Eduárdhoz, a szent angol királyhoz menekült
segítséget kérni ellene.
IV. felvonás
1. Mennydörgés, barlang, boszorkányok. Macbeth
jóslatért jön. Megtudja, hogy akit anya szült, az őt el
nem pusztíthatja, és hogy ellenség sem győz rajta,
amíg a birnami erdő el nem indul. Ezután jelenést
lát: nyolc jövendő király vonul el a szeme előtt,
mögöttük Banquo szelleme. A banyák eltűnnek,
Macbeth az érkező Lennoxtól tudja meg, hogy
Macduff Angliába szökött. Kiadja a parancsot a
szökevény családjának felkoncolására.
2. Macduff vára: a védtelenül maradt feleséget és
gyereket megölik Macbeth emberei.
3. Anglia. Malcolm (Duncan fia) és Macduff a
zsarnokról beszélgetnek. Malcolm nem bízik a
családját védtelenül hagyó úrban, ezért próbára teszi:
önmagát rettenetes, Macbethnél rosszabb jövendő
zsarnokként írja le. Macduff feljajdul, hogy ilyen
embernek élni sem volna szabad, amivel bizonyítja,
hogy igaz ember, nem Macbeth megbízásából jött.
Malcolm elmondja, hogy szövetségesük, az angol
király (Hitvalló Eduárd) csodálatos erejével gyógyít.
Macduff hírt kap a családja kiirtásáról.
V. felvonás
1. Macbeth vára. Az orvos az udvarhölggyel Lady
Macbeth aggasztó állapotáról beszél. A Lady alvajár,
kezét dörzsöli, mintha mosná, és véres bűnöket
emleget.
2. Birnam erdeje felé közeledik a sereg Angliából.
3. Macbeth dúltan hallgatja a híreket a közelgő
ellenségről, felesége állapotáról.
4. A támadók a birnami erdőből vágnak lombos
ágakat, azt viszik magukkal, hogy takarják erejüket.
5. A várban meghal a háborodott Lady Macbeth.
Meglátják, hogy „közeledik feléjük a birnami erdő”.
6. Támadás.
7. Macbeth hősiesen harcol, hisz a varázsban: őt
anyaszülte ember nem ölheti meg. Végül Macduff öli
meg, akit „idő előtt az anyjából kellett kivágni”.
Teljesült a két jóslat. Macbeth fejét póznára tűzik.
Malcolm az új király, vége a zsarnokságnak.
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indul ellene a birnami erdő.
15. Egy nő arra kószál.
16. A királyi udvar. Mindkét lázadó
rangját Makbett kapta meg, a vagyonuk
a királyra száll. Banco ezért panaszra
megy az uralkodóhoz, de hiába.
17. Egy nő arra jár, félelem elleni
almalét vesz az árustól.
18-19. Az elcsábított Makbett beavatja
az elégedetlen Bancót az
összeesküvésbe. A királyné is jön,
hárman szövetkeznek.
20. Duncan előtt felvonulnak a
betegek, hogy a király csodálatos
erejétől meggyógyuljanak.
A három merénylő megöli a királyt. A
lady kényszeresen dörzsöli kezéről a
vért.
21-22. Egy nő arra jár. Makbett elveszi
az özvegy királynét, ő lesz a király.
23-24. Makbett kihallgatja, majd megöli
a zúgolódó, elégedetlen Bancót. Ezzel
– úgy gondolja – megakadályozta, hogy
Banco utódai kerüljenek trónra.
25. Egy nő drágán vesz félelem elleni
almalét az árustól. A királyné és
komornája visszaváltoznak
boszorkánnyá.
26. Vendégség Makbett királynál. Az
urak félnek a zsarnoktól. A királyné
nem jön, keresik.
Megjelenik Banco szelleme, és
bűnhődést ígér.
27. Megjelenik Duncan szelleme, és
kigúnyolja Makbettet. A királyné előjön a
föld alól. Azt állítja, ő börtönben
sínylődött, amíg a boszorkány rávette
Makbettet a merényletre. Bejelenti,
hogy Duncan fia, Macol fogja
megbuktatni Makbettet.
28. Macol jön. Elmondja, hogy ő
valójában Banco fia, egy gazella
(tehát nem asszony) szülte, de
Duncanék fiaként nevelkedett.
29. Az emberek hozzák a birnami
erdőt jelképező fát. Így mindkét jóslat
teljesül. Macol megöli Makbettet.
Macol, az új király szónoklatot tart:
rettenetes, mindenkinél rosszabb
zsarnok királynak írja le önmagát.
Még nagyobb borzalom kezdődik.

■■■

Macbeth – történelem és politika
„én nem átírom, hanem folytatom Shakespeare-t”1
/Ionesco/
Az Alföldi Róbert Makbett-rendezését hirdető plakát már a bemutató előtt jelentős
figyelmet keltett: a színház iránt érdeklődő közönség nyílt politikai utalásokra
számított.
Vajon

az

előkép,

Shakespeare

Macbethje

hogyan

viszonyult

a

korabeli

„aktuálpolitikához”? – Egy kis történelembe ágyazott irodalomtörténet:
■■■
■ Shakespeare negyedik úgynevezett „nagy tragédiája”, a Macbeth valószínűleg
1605-1606 körül keletkezett. A tragédia címszereplője, az uralkodója védelmében
hőssé váló hadvezér királygyilkosság árán ülhet a trónra. Felemelkedése bukásba,
saját erőszakos halálába torkollik.
■ A történelmi Macbeth király a XI. században uralkodott Skóciában. Elődjét, Duncan
királyt nyílt csatában győzte le, majd erőskezű, nagy királyként stabilitást, békét, sőt
jólétet teremtett országában. 17 éves uralkodásának a megölt Duncan fia, III.
Malcolm vetett véget, aki Hitvalló Eduárd angol királlyal szövetkezve legyőzte őt. Az
újabb hatalomátvétel az angol befolyás erősödéséhez és a kelta kultúra háttérbe
szorulásához vezetett.
■ A történetet már a Shakespeare korában olvasható krónikák is többféleképpen
színezve mesélték el. A drámaíró egy olyan történelmi pillanatban nyúlt a témához,
amikor Angliában – I. Erzsébet 45 éven át tartó hosszú uralkodása után – nemrég
koronáztak új királyt. A Stuart-házi I. Jakab egyik első rendelkezése volt, hogy
Shakespeare társulatát „The King’s Man” néven saját társulataként ismerte el, és
ennek megfelelő jövedelemben részesítette.
■ A kutatók egy részének véleménye szerint a Macbeth valószínűleg udvari
megrendelésre készült, és több szálon köthető személyesen I. Jakab királyhoz:
■ Shakespeare Raphael Holinshed krónikájából ismerte a skót Macbeth király
történetét. Holinshed Macbethje trónbitorló királygyilkos, aki mellé a krónikás egy
bűntársat is kreált, Banquót. Banquo tehát kitalált személy, akiről 16. századi
historikusok állították először, hogy Fleance fia révén a Stuart-házi királyok őse.
Shakespeare-nél Banquo nem orgyilkos, hanem Macbeth ellentétes párfigurája, majd
1

forrás: http://www.mozgovilag.hu/?p=4279
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ártatlan áldozata, ami az őseire büszke I. Jakab számára
is tetszetősebb megoldás lehetett. Az is nagy örömére
lehetett a királynak, hogy a boszorkányokhoz forduló
(a

Macbethnek

legyőzhetetlenségére

vonatkozó

kétértelmű jóslatok meghallgatása után) végig kell
néznie egy jelenést, amelyben nyolc majdani király,
Jakab

ősapái

Banquo

szellemének

kíséretében

elvonulnak előtte.
■ A művelt I. Jakab Basilikon Doron címmel könyvet is írt
az uralkodásról és az ideális királyról. Jakab szerint a jó
király makulátlan személyiség, egyaránt szolgálja az
Istent és az országot. A darabban Shakespeare többek
közt akkor rezonál a témára, amikor a megölt Duncan

Holinshed krónikájának címlapja

fia, Malcolm a (Macbeth ellen) hozzá segítségért forduló Macduffnak beszél a rossz
és a jó királyról, és hivatkozik gyógyító erejűnek tartott Hitvalló Eduárdra is. A
gesztusban a korabeli közönség meghallhatta a Jakabnak szóló hódolatot is, hiszen
a király az uralkodói kötelességeken kívül a vallást, a természetfeletti erőket is igen
komolyan vette, sőt erről szóló könyve is született Démonológia címmel. Jakab
komolyan hitt a boszorkányok létezésében, Shakespeare tehát a boszorkányok
szerepeltetésével is biztos hatásra számíthatott az udvarban.
■ A Macbeth megírása előtti évben leplezték le a lőpor-összeesküvést, amelyet a
vallási toleranciát hiányoló katolikus nemesek szerveztek I. Jakab ellen. Az
összeesküvők kegyetlen megkínzása és kivégezése elrettentő példát statuált. A
korabeli néző számára mindez olyan friss élmény volt, hogy a Macbethet sokan
valószínűleg a királygyilkosság keserves megbűnhődéséről szóló tanmeseként
nézték. Annál is inkább, mert Shakespeare gondoskodott róla, hogy a nézők
véletlenül se feledkezzenek meg a nemrég zajlott perekről. A Kapus közvetlenül a
Macbeth által elkövetett királygyilkosság után használja „equivocator” (Szabó Lőrinc
fordításában „csűrcsavar ügyvéd”) kifejezést, amely épp a perek kapcsán vált
hírhedtté. A király a jezsuitáktól próbált beismerő vallomásokat kicsikarni, ám ők –
állítólag

–

ravasz

equivocator,

azaz

„szóforgató”

módjára

tettek

hamis

tanúvallomásokat. A kifejezés még többször visszatér a darab folyamán, például a
Macbethet félrevezető boszorkányok kapcsán is.
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■■■

Makbett – Ionesco átirata
A román származású francia író, Eugène Ionesco (19091994) a háború utáni évtizedek egyik jelentős drámaírója,
az abszurd színház vezető képviselője volt. A negyvenes
évek elején, a háború alatt települt át Párizsba, ahol csak
lassan

sikerült

elismert

íróvá

felküzdeni

magát.

Legnagyobb sikereit az ötvenes-hatvanas években érte el
abszurd-humoros hangvételével, politikai szempontból is
gyakran erős állításaival. Noha az utolsó két évtizedében
alkotott műveit a kritika kisebb lelkesedéssel fogadta,
irodalmi elismertsége mindvégig megkérdőjelezhetetlen
maradt. A nyolcvanas években depressziós időszakok
árnyékolták be az életét, aminek leküzdése érdekében,

Eugène Ionesco
forrás: Wikipédia

terápiás célból festészettel kezdett foglalkozni. Nyolcvannégy éves korában
bekövetkezett halála után az abszurd színház koronázatlan királyaként, a francia
drámairodalom egyik nagyságaként temették el.
Darabjainak gyakran erős társadalmi-politikai üzenetét ma sokan kevéssé tartják
relevánsnak, inkább az általános emberi gyarlóság kritikájaként olvassák. Ma az
egyik legtöbbet játszott francia szerző a világon.
Macbeth-átiratát 1971-ben, a hidegháború idején írta, és nem rejtette véka alá a
politikával kapcsolatos keserű véleményét. A Shakespeare-mű tömör költészete,
metaforikus sűrítettsége egyáltalán nem jellemző Ionesco szövegére, és a tartalmi
változtatások is igen jelentősek. A Mozgó Világ online a szerző öntudatos
nyilatkozatát idézi: „Átírni klasszikus műveket olyan, mint kart ragasztani a milói
Vénuszra. Csakhogy én nem átírom, hanem folytatom Shakespeare-t, és nem is
torzítom el, mint azok az avantgárd vagy ideologikus-militáns vagy egyéb rendezők,
akik jól elbánnak vele, mert kiforgatják az eredeti gondolatokat, semmibe veszik az
író szándékát. Számomra Macbeth archetípus, struktúra; én azt csinálom, amit a
klasszicista francia drámaírók csináltak az antikokkal.”2
A darab kritikai megítéltetése már a megjelenésekor igen vegyes volt, ám a világ
színpadain azóta is előszeretettel tűzik műsorra. Magyar fordítását3 Bognár
Róbertnek köszönhetjük. Az Átriumban egy jelentős változtatásokkal, betoldásokkal
továbbgondolt színpadi verzió született.
2
3

http://www.mozgovilag.hu/?p=4279
A fordításból részletek is olvashatók a Mozgó Világ honlapján, a fenti linken.

10

■■■
■

A SZÍNHÁZLÁTOGATÁS ELŐTT
Manga-Macbeth
A diákok kártyákon kapják meg a 12 képből álló sorozat összekevert darabjait4 az A)
feladathoz. A kitalált történetek ismertetése után kapják meg az idézeteket a B)
feladathoz, majd utoljára a motívumok listáját a C) feladathoz.

4

A rajzok oktatási célú felhasználása engedélyezett. Forrás: https://eal.britishcouncil.org/resources/macbethstoryboard - innen a képek nagyobb méretben is letölthetők.
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■

Idézetek a Macbethből
A)
■ „Macduff várán, Fife-on, rajtaütök,
És kardélre hányom a feleségét,
Gyermekeit s minden boldogtalant,
Aki a vére.”

G)
■ „Még mindig itt egy folt. … El, átkozott folt! Tűnj
el! … Pfuj, férjem! ...Mit félni, hogy megtudják,
mikor senki se kényszerítheti számadásra a
hatalmunkat? De ki hitte volna, hogy az öreg
emberben még annyi vér van? … A fife-i thánnak
felesége volt: hova lett az az asszony? Hát ez a
kéz már nem tisztul meg soha többé?

B)
■ „Üdv, Macbeth, üdv! Végül király leszel!”
■ „Káprázat vagytok, agyrém, vagy amit
Külsőtök mutat? Társamat mai
Rangjával s birtok s királyi remény
Nagy jóslatával üdvözlitek, úgyhogy
Szédül tőle: s felém szavatok sincs?
■ „Királyokat nemzel, bár nem vagy az.
Üdv nektek, Macbeth és Banquo!”

H)
■ „Az angolok már jönnek; az öreg
Siward, Malcolm s jó Macduff a vezérük…”
■ „Remélem, a biztonság nemsokára
Visszatér házainkba.”
I)
„Add meg hát magad, gyáva szív,
S légy világ csúfja, akit mutogatnak:
Ahogy ritka szörnyeket szokás,
Póznára festetünk és odaírjuk:
»Itt látható a zsarnok.«
■ „No, Macduff, gyere,
S aki »megállj!«-t kér, vesszen a feje!

C)
■ „Így aztán
Alighanem Macbeth lesz a király.
■ „Már kikiáltották és el is indult
Scone-ba, ott koronázzák.”

■

D)
■ „Szóval: Banquo ellenségetek.
Nekem is az. …
S ezért kérem szíves segélyetek,
Sok súlyos okból elfödve a dolgot
A nép szeme elől.
… kontármunka ne legyen az ügy –
Fleance-t is, a fiát, ki vele van
S kit elintézni épp annyira fontos,
Mint az apját – ossza meg ő is az
Óra végzetét.”

J)
■ „Üdv királyom (mert az vagy): nézd, hol a
Bitorló vad feje: megszabadultunk!

E)
■ „Macbeth! Macbeth! Macbeth! Fife thánja még
Vészt hoz rád! Macduff vészt hoz! …
Akit asszony szült, teneked nem árt,
Nem árt oly emberi erő. …
Nem győz soha ellenség Macbethen,
Míg a birnami erdő Dunsinane
Dombjára nem vonul.”
F)
■ „Hűségetekkel számot vetni nem
Késünk soká, és egyenként lerójuk
Hálánk adóját. …
Végrehajtjuk, mi hogy következik:
S most szívetek hálámban egybefogva
meghívlak a koronázásra Scone-ba.”
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K)
■ „Még csak kisért a gyilkosság…
■ „…lásson ártatlan virágnak
S légy a kígyó alatta. Aki jön,
Azt el kell látnunk: hagyd a végrehajtást,
a mai éj nagy művét, énreám:
A szép jövőt ez az éj szüli, ez,
Királyi trónt és hatalmat szerez.”
■ „Ő a vendég:
El kéne zárnom előle a gyilkost,
Nemhogy magam fenjek rá kést! Meg aztán
Duncan olyan szelíd király…”
L)
■ Banquo szelleme megjelenik és Macbeth
helyére ül
■ „Nem mondhatod, hogy én tettem. Ne rázd úgy
Felém véres fürtjeidet!

■

■

A Macbeth alapmotívumai
■

Gáttalan hatalomvágy

■

Időjárás, természet

■

Férfiasság, férfierő

■

Természetes és természetellenes

■

Jó uralkodó / zsarnok

■

Kéz, kézmosás

■

Látomások, hallucinációk

■

Fény és sötétség, látás és vakság

■

Erőszak

■

Gyerek, gyerekhalál, jövő

■

Jóslatok, természetfölötti világ

■

Alvás, éjszakai nyugalom

■

Vér, ölés, vérségi kapcsolat

■

Látszat és valóság

Feladatok

A) feladat: 3-4 fős csoportokban dolgozva állítsátok sorba a képeket, és hozzatok
létre, majd meséljetek el egy történetet a képek alapján!
B) feladat: Rendeljétek a képekhez az idézeteket, majd állítsátok sorba a képeket
egy lehetséges sorrend szerint! Keressetek olyan információt, ami „kilóg” az
összeállítható történetből, vagyis megoldatlan, folytatás nélküli marad!
C) feladat: Vizsgáljátok meg a Macbeth jellegzetes motívumainak listáját, és
válogassátok ki közülük azokat, amelyek a képregényben és a szövegidézetekben is
felbukkannak. A megmaradó motívumok közül válasszatok ki csoportonként egyet,
és gondoljátok végig, hogyan lehet jelen az adott motívum a történetben. Készítsetek
egy rajzot és írjatok hozzá szöveget is!
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■

Két monológ a Makbettből
Az első monológ az Ionesco-drámából származik, a második ehhez az előadáshoz
született betoldás.
■ Vértől piros a penge. Sok embert megöltem a tulajdon kezemmel.
Négy tucat tisztet és katonát, akik nem ártottak nekem. Másokat, sok
százat lelövettem a kivégzőosztagaimmal. Sok ezren elevenen
megégtek az erdőkben, amelyeket felgyújtottam. Sok tízezer férfi, nő,
gyerek a pincékben, a romok alatt halt meg, mert felrobbantattam a
házukat. Sok százezer belefulladt a folyóba, mert rémületükben át
akarták úszni. A vízbe fúltak püffedt teste beszívta a tavak vízét.
Nincs több víz. Nincs annyi föld, amennyi be tudná fogadni a holtakat.
És képzeljék: vannak, akik még mindig harcolnak. Ha a kard levágja a
fejüket, a torkukból literszámra fröccsen a vér, és belefulladnak a
katonáim. Az ellenség a levágott fejével köpdös bennünket és átkokat
szór ránk. A levágott karok tovább forgatják a kardot. A leszaggatott
lábak rugdossák a valagunkat. Na persze árulók. A nemzet
ellenségei. És ellenségei a mi hőn szeretett uralkodónknak, Duncan
királyunknak! Meg akarták dönteni a hatalmát. Külföldi katonák
segítségével. A jó oldalon állok, azt hiszem. Igen, mi álltunk a jó
oldalon. Megpihenek egy kicsit ott azon a kövön. Bancóra hagytam,
hogy vezesse a sereget. Majd mindjárt felváltom. Furcsa, de nem
vagyok valami éhes. Fáj a csuklóm: úgy látszik, túlerőltettem.
Szerencsére nem vészes. De jólesik egy kis pihenő.
■ Van egy régi vita, ami arról szól, hogy a bajnoki cím megszerzése
vagy annak a megtartása-e a nehezebb. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A helyzet úgy fest, hogy ma este megtanultuk, hogy mind a kettőért
nagyon sokat kell dolgozni. Három az állítólagos híres-neves magyar
igazság is, és ma megvan a harmadik; megvan a harmadik
győzelmünk. Számunkra a győzelem – mint Önök ezt jól tudják – nem
pozíciót jelent, a győzelem azt jelenti, jogot szereztünk ahhoz, hogy
még többet dolgozhassunk. Arra szeretném Önöket emlékeztetni,
hogy soha ne feledjék: együtt jutottunk ide, és ezt az egység erejével
tettük. A mi egységünket valójában egy nagy közös szenvedély tartja
össze. Ez a szenvedély maga az ország. Azt kívánom
mindannyiunknak, hogy szolgáljátok, szolgáljuk hát szorgalmasan és
alázattal a mi országunk gyarapodását és felemelkedését! E győzelem
olyan csillagvillanás, amelyre felemelt fejjel gondolunk, amíg népünk
élni fog ezen a földön. És ez a mi feladatunk, hogy ennek a
villanásnak az ereje örökké fénybe borítsa szeretett hazánkat.
Történelmünk páros vezércsillaga, vérvonala, egyben célja, értelme és
mércéje nem más, mint ez az örök villogás! Ez az örök zsidó…
zsinórmérték, amellyel nemzetünk minden nemzedéke megmérettetik.
Hajrá…! Hajrá….!
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Feladat: Olvassátok el a Makbett előadásban elhangzó monológokat, és – akár
sejtések, feltételezések megfogalmazásával – válaszoljatok a kérdésekre!
■

Kik mondják el ezeket a szavakat? Milyen helyzetben hangzanak el a monológok?

■

Hogyan jellemezhetők a szövegeket elmondó karakterek?

■

Milyen kérdésekre, témákra irányítják a figyelmet a monológok?

■

Milyen stíluseszközöket használ a két monológ?

A monológok és a hozzájuk tartozó színpadi fotók milyen várakozásotokat
ébresztenek bennetek az előadással kapcsolatban?
■

Két szívesen színészkedő diák jellemző hanghordozással, gesztusokkal kísérve
olvassa fel „párhuzamosan” a két monológot az osztály előtt: felváltva mondják a
mondataikat, tehát amíg az egyik beszél, a másik a saját testtartásába merevedve
hallgat. – A produkció után értékeljétek a hatást!
■

17

■■■

TANÁRI INFORMÁCIÓK, MEGOLDÁSI JAVASLATOK
A) feladat – Manga-Macbeth
A képek sorba vannak rendezve, nyomtatás után érdemes szétvágni a darabokat. Az
eredeti történetből a képek a következő elemeket ábrázolják: 1.) Banquo és Macbeth
találkoznak három boszorkánnyal a pusztán. 2.) Macbeth és Lady Macbeth
elhatározzák, hogy megölik Duncan királyt. 3.) Macbeth király lesz. 4.) Macbeth
gyilkosokat küld Banquo megölésére. 5.) Banquo szelleme megjelenik Macbeth
szeme előtt a lakomán. 6.) Macbeth újra találkozik a boszorkányokkal. 7.) Macbeth
megöleti Macduff feleségét és gyerekeit. 8.) Lady Macbeth zavarodottá válik,
kényszeresen mossa a kezeit. 9.) Malcolm hadserege Macbeth ellen indul. 10.)
Macbeth és Macduff párviadala. 11.) Macduff megöli Macbethet, és levágja a fejét.
12.) Malcolm az új király.
A diákok természetesen bármilyen sorrendet és történetet összeállíthatnak a képek
felhasználásával.
B) feladat – idézetek
Az idézetek és a képek összeillesztése már kötöttebb, de még mindig többféle
sorrendet eredményezhet.
A képek és az idézetek eredeti kapcsolódása:
1.) B, 2.) K, 3.) C, 4.) D, 5.) L, 6.) E, 7.) A, 8.) G, 9.) H, 10.) I, 11.) J, 12.) F
A Macbeth vázlatos történetének összeállítása után kiderülhet, hogy a boszorkányok
második jóslatában foglalt három információ közül csak a Macduff veszélyességére
vonatkozó szál folytatódik, a „nem asszony szülte ellenfél” és a „birnami erdő
vonulása” motívumként nem tér vissza. A feladat azzal a kérdéssel bővíthető, hogy
vajon mi módon teljesülhet be e két további jóslat.
C) feladat – motívumok
A képek és az idézetek alapján a következő motívumok megléte bizonyítható:
■

Gáttalan hatalomvágy; Férfiasság, férfierő; Jó uralkodó / zsarnok; Látomások,

hallucinációk; Erőszak; Jóslatok, természetfölötti világ; Vér, ölés, vérségi kapcsolat;
Kéz, kézmosás; Gyerek, gyerekhalál, jövő
A fennmaradó motívumokból egyet kiválasztva készítik el a diákok a kreatív
betoldást:
■

Látszat és valóság; Alvás, éjszakai nyugalom; Fény és sötétség, látás és vakság;

Természetes és természetellenes; Időjárás, természet

18

■■■
■

A SZÍNHÁZLÁTOGATÁS UTÁN
Névjegy-vers
Feladat: Írjatok a szereplőket bemutató „névjegy-verset” az alábbi sablon alapján,
majd olvassátok fel a verseket egymásnak!

sorok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

……..
a(z) …….., …….., …….. és ……..,
…….. [Rokona],
…….., …….. és ……..-t szereti
Szíve mélyén: …….., …….. és ……..
…….., …….. és …….. kell neki,
…….., …….. és ……..-tól fél,
…….., …….. és ……..-t tudja már
És látni szeretné …….., …….. és ……..-t.
…….. lakója:
ő …….. .
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(Név)
(Négy tulajdonság)
(szülője, férje, gyereke,…)
(3 dolog vagy ember)
(3 érzés)
(3 dolog)
(3 dolog)
(3 dolog)
(3 dolog)
(egy hely)
(Név ismét)

■

Hatalom, háború, politika

A hatalom megszerzéséért és megtartásáért a
modern társadalmakban (nagyrészt?, talán?) a
nyilvánosság előtt zajlik a harc.
Hogyan

jelenhet

meg

a

Makbett

parodisztikus világa a sajtóban?

Feladat: Szerkesszetek az
eseményekről tudósító
újságoldal(aka)t vagy
online tudósítást!

Lehet az anyagban:
■ eseménykrónika

■

riport

■ kommentárok
■ háttértudósítások
■ szakértői
■ politikai
■ olvasói

vélemények

elemzés
levél

…
forrás: http://www.bbc.co.uk
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elrajzolt,

■

Hátország
Feladat: Készítsetek gondolattérképet!
A közös ötletelés alapja, hogy vajon …
…milyen szerepet töltenek be a képen látható figurák?
… milyen sűrűn, milyen ritmusban tűnnek fel?
…miért fontos a maci néma jelenléte?
… kiket kötnek össze azonos színek?

■ Kik

ők?

■ Mit

képviselnek?

■ Mit

szeretnének?

■ Mire
■ Mi

képesek?

a közös bennük?
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■

Plakátkampány
A Makbett előadás plakátja egy politikai plakátkampány mintájára készült. Az eredeti
plakátsorozat nagy társadalmi visszhangot váltott ki, és részint valóságos
ellenplakátok, részint internetes mémek ihlető forrásának bizonyult.

Feladat: Rendezzetek vitát a közélet és a művészet kapcsolatáról, a művészet
határterületeiről!

Feladat: Készítsetek a Makbett világához illő plakátokat – régi vagy új dizájnnal!
Javasolt plakáttípusok a sorozathoz:
■ Királyi

propaganda

■ Ellenzéki

ellenplakátok

■ Interneten

terjedő mémek

Egy mém a sok közül

22

■

A zsarnok beszéde
Feladat: Olvassátok el Macol beszédét, majd keressétek meg Shakespeare
drámájában a szöveg megfelelőjét (IV. felvonás, 3. szín): hasonlítsátok össze a két
beszéd valódi jelentését!
Vitassátok meg Ionesco átalakítását, megoldását!

■■■

„Most tehát, hogy a zsarnok halott, és átkozza
anyját, amiért a világra hozta, véssétek jól eszetekbe:
Megkínzott hazámra új bűn tornyozódik és új
szenvedés, és őrültség is, több, mint valaha. Mert
tudom, annyi különleges bűn oltódott belém, hogyha ez
kihajt, a fekete Makbett hófehérnek látszik majd, s a
szegény nép báránynak mondja az én végtelen
gonoszságomhoz képest. Lehet, hogy Makbett véres,
kéjsóvár, kapzsi, hazug és alattomos volt, bűzlött
minden bűntől, melynek neve van: de az
én kéjvágyam végtelen: nincs annyi szűzlány, asszony s
matróna, hogy kioltaná gyönyöröm szomját, és vágyam
letör majd minden mérséklő akadályt. Makbett is jobb,
mint egy ilyen uralkodó. És ezenkívül gyalázatos
természetemben úgy elburjánzott a veszett kapzsiság,
hogy irtani fogom az urakat, egyiket a földért, a másikat
a házáért vagy az ékszeréért, és minden csak a
falánkságomat növeli, hogy gaz pöröket koholjak,
megrontani a jót és igazat a birtokáért. Erényeim pedig
nincsenek: az uralkodói jóság, igazság, mérséklet,
kitartás, állhatatosság, irgalom, alázat, istenfélelem,
tűrés, hősiesség hiányzik belőlem, de annál szebben
tenyészik a sokféleképp elágazó bűn. Igen, most, hogy
enyém a hatalom, pokolba öntöm az
egyetértés tejét, és zűrzavarrá kavarom az
egész világot.”
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