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A Hamlet
a Madách Színházban

A művészetben a nagyság és a tökéletes-
ség nem korrelatív fogalmak. Egy mű-
vészeti ág, egy műfaj, egy művész leg-
nagyobb műve - ha egyáltalán van értelme
az ilyen minősítésnek - nem fel-tétlenül a
legtökéletesebb is egyszersmind, a
legtökéletesebb pedig nem fel-tétlenül a
legnagyobb. A művészetben nem a
tökéletesség áll az értékhierarchia csúcsán.
De a művészetben nem is a nagyság áll az
értékhierarchia csúcsán. A művészetben -
úgy tűnik - nincs egységes értékhierarchia.

Tökéletes az a műalkotás, amely mű-
vészileg szabatosan formulázza és oldja
meg problematikáját, amely a maga di-
menziójában hiánytalanul és harmonikusan
beteljesíti a művészet lehetőségeit, azaz
önmagában lezárt, érzékletes, tagolt, mély,
gazdag, eredeti, önmagát hordozó világ.
Ha a művészet - képletesen szólva
 szférája az emberi szellemnek, akkor a
tökéletes műalkotások vonulata mintegy a
természetes határait alkotja ennek a
szférának. Úgy tetszik, a művészet ezek-
ben az alkotásokban elérte önmagát,
azonossá vált lényegével, magában nyugvó
tüneménnyé lett. Tisztán esztétikailag
 nincs tovább. De feltűnő, hogy az új-
kori európai művészetnek éppen azok a
művei, amelyeket viszonylagos egyet-
értésben a legnagyobbaknak érzünk és
tudunk, nem tökéletes, hanem híresen
problematikus alkotások. Az Antonius és
Kleopatra vagy a Coriolanus tökéletes
tragédia, de a homályos Hamlet nem
nagyobb-e? A Figaro házassága tökéletes
opera, de a meg-megbicsakló Don Giovanni
nem nagyobb-e? A Tasso tökéletes mű, de
az „inkommenzurábilis" Faust nem
nagyobb-e? A VIII. szimfónia tökéletes, de
a monstruózus IX. nem nagyobb-e? A
Reménytelenül tökéletes vers, de a belsőleg
heterogén Eszmélet nem nagyobb-e? Ezek a
műalkotások azért foglalnak el kitüntetett
helyet kultúránkban, mert bennük a
művészet bizonyos fokig túllépett
önmagán, kapcsolatba került a szellem
egyetemes világával, a csak-művésziből az
általános szellemi szférába emelkedett.
Innen nézve tűnik csak fel, hogy a
tökéletes műalko-

tások „nincs tovább"-ja közvetve a „ne
tovább!" tiltását is magában foglalja, hogy
az objektív tökély és a zavartalan élmény
záloga a mérték: az ambíció és az
ösztönös-bölcs önkorlátozás egyensúlya.

A nagy problematikus művek vonulata
mintegy a túloldalról erősíti meg a
művészet szférájának természetes határait.
Ambíciójuk túlhajtotta őket e határokon, s
ezért művészi megoldatlanságokkal kellett
fizetniök: egyetemes szellemi
problematikájuk nem tudott hiánytalanul
és töretlenül tárgyszerűvé, érzékletessé
válni. Természetesen ezek a művek nem
elvont szellemi ambíciójuknak és
egyetemességüknek köszönhetik nagy-
ságukat; dilettáns vagy elhibázott alko-
tásokat az általános szellemi nagyság sem
tehet művészetté. A szellemi fel-
fokozódás itt új művészi dimenziókat te-
remtett, minőségileg más esztétikai gaz-
dagságot, mélységet és magasságot ért cl,
tehát művészi felfokozódás is, csak éppen
a végső összezárulást, az áttetsző művészi
logikát hiúsította meg.

Az a művészi nagyság, amelynek alapja
a metabaszisz eisz allo genosz, az át-lépés
másik nembe, valamiféle abszolút
komolysággal, szenvedő-szenvedélyes pá-
tosszal terheli meg a műalkotást. Vagyis
ugyanaz az erő, amely egybeforraszt a
művel, leküzdhetetlenül inadekváttá is
teszi hozzá való viszonyunkat. Valahogy
mindig túl közvetlen lesz a kapcsolat, túl
emfatikusan ismerjük fel benne élet-
problémáinkat és túl dogmatikusan ideo-
lógiánkat. Mintha a művészet - termé-
szetével ellentétben - egyszerre azt kí-
vánná, hogy alkotásait valóságnak tekint-
sük; a legnagyobb művek gyakran vallá-
sos színezetet kapnak: úgy érezzük, hogy
a sorsproblémák e nagy, szimbolikus
képletei valamiképpen következmények-
kel terhesek ránk nézve, hogy személyi-
ségünk, életvitelünk erkölcsi értéke,
világnézetünk igazsága valamiképpen
függ e műalkotások - felfogásunk szerint
való - helyességétől és hitelességétől.
Fonák és elvileg intoleráns logika ez, de
be kell látnunk, hogy nem külsődleges és
véletlen e művekhez képest, hanem
szükségszerű viszonyban van sajátos jel-
legükkel. Az olyan műalkotás, amelynek
valamely lényeges mondanivalója tél van
az esztétikai tapasztalaton, elkerülhetet-
lenül hitbéli kérdéssé válik.

A Hamlet a nagy problematikus művek
között is minden bizonnyal az egyik
legproblematikusabb. Lukács György egy
ifjúkori tanulmányában brutálisan, de
nagyon pontosan fogalmazta meg az

alapproblémát: „egy ember nem tesz meg
valamit, amit kötelességének érez: ok
tulajdonképpen nincsen is ábrázolva, csak
az összes stádiumok utolérhetetlenül
szimbolikussá növekvő érzékiségben.
Okok nincsenek, tehát minden ember és
minden idő a maga nemcselekvéseinek
szimbólumát látja Hamletben." Kérdés,
hogy Shakespeare és közönsége mit te-
kintett természetesnek, további elemzést
és magyarázatot nem igénylő, magától
értetődő ténynek, és hol érezte szükségét
oksági megalapozásnak, motivációnak.
Vagy ami ugyanezt jelenti: mikor érezte
valaminek a nem-ábrázolását mű-vészi
hiánynak. Az azonban bizonyos, hogy a
XVIII. század vége felé, a kauzális séma
szerint működő dramaturgiai érzék és
gondolkodás megszilárdulásával, a
motivációs szféra hiánya, illetve gondolati
rekonstruálása vált a Hamlet-interpretáció
alapkérdésévé. Azóta kíséri a drámát az az
élmény, hogy voltaképpen nem arról szól,
amiről közvetlenül szó van benne, vagyis
csak közvetve, a nyomatékos
kimondatlanság, sőt kimond-hatatlanság
reflexeként sejlik fel igazi mondanivalója.
Azóta kíséri valamiféle esztétikai horror
vacui, irtózás az űrtől, minek hatására az
interpretátor nem tűr benne
intellektuálisan üres helyet, ha-nem
azonnal kitölti azt. Azóta kíséri az a
felismerés, hogy anyaga - a szó összes
értelmében - tökéletesen plasztikus:
mindenekelőtt valamennyi újraalkotás
során teljesen képlékenynek bizonyul,
továbbá minden felfogását utolérhetet-
lenül szemléletesen fejezi ki, végül repre-
zentatív interpretációi szinte jobban arti-
kulálják koruk problémáit, mint a kor-
szak saját drámairodalma. A Hamlethez
való viszonyunk alapvetően kompenzáló
és projektív. A szolid szövegmagyarázat
és a szélsőséges átértelmezés között csak
fokozati különbség van, nem pedig elvi
ellentét. Minden interpretáció azt racio-
nalizálja vagy teszi esztétikai tapasztalattá
általa, hogy itt és most mi az ember helye,
lehetősége a világban. Minden
interpretáció megmutatja a nemcselekvés
szubjektív vagy objektív okait. Ezért
minden interpretáció vagy önkritika, vagy
önigazolás. A Hamlet mindig neuralgikus
pont.

Nem csoda hát, hogy az elmélet és a
színházművészet hagyományos antago-
nizmusa a Hamlet kapcsán különösen
kiéleződött. Mindkét diszciplina igyeke-
zett kisajátítani a darabot. Annál feltű-
nőbb, hogy az utóbbi évtizedekben ob-
jektíve megszűnt ez a konkurrencia. A
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század második felében az elmélet terén
nem született eredeti és jelentős Hamlet-
interpretáció, a színházművészetben vi-
szont annál inkább. Az elmélet, ha konkrét
tapasztalatok alapján is, de túlhaladva
rajtuk, ember és világ, a főhős és a többi
szereplő által képviselt külső valóság
viszonyának végső sematizálására
törekszik. Az ilyen sémák pedig elvontak,
és számuk véges. A színház ezzel szemben
képes minden tapasztalatot metaforikusan
feldolgozni és megőrizni, s a történelmi
tapasztalatokat a Hamlet-dráma által,
illetve a Hamlet-drámát a történelmi
tapasztalatok által „utolérhetetlenül
szimbolikussá növekvő érzékiségben"

ábrázolni. Ez az oka annak, hogy a Hamlet
ma elsődlegesen színházi ügy.

A Hamlet mint színházi ügy régóta
együtt jár valamiféle esztétikai maxima-
lizmussal. Belinszkij már 1838-ban így írt:
„Hamlet! Értitek, mit jelent ez a szó?
Magasztos és mély dolog: az emberi élet,
maga az ember, én, ti, mindegyikünk,
többé vagy kevésbé magasztos vagy
nevetséges, de mindig szomorú és
szánalmas értelemben . . . Aztán Hamlet -
csillogó gyémánt a drámaköltők kirá-
lyának fényes koronáján . . . Shakespear e
»Hamlet«-je a moszkvai színpadon! Világ-
hírre számítás, szánalmas elbizakodottság,
a hiúság vak öncsalása, amiért büntetésül
el fogja olvasztani viasz-szárnyait a forró
nap sugara, amelyhez könnyelműen olyan
közel merészkedett? ..." A Hamlettel
kapcsolatban mind az ambíciók, mind az
elvárások végletesen fel-fokozottak. Ez a
jelenség cseppet sem normális, de részint
magában a műben gyökerezik, részint
szükségszerűen következik a kulturális
közeg természetéből és állapotából.
Ráadásul manapság mintha nem is annyira
maga a mű formátuma volna
megfélemlítő, mint inkább az a külső és
belső kényszer, hogy feltét-lenül a kor
legnagyobb, végső kérdéseit kell felvetni
és végiggondolni megfor

málásával, sőt az előadásnak a megfor-
málás, a színházművészet alapkérdéseit is
meg kell válaszolnia. A jelen szellemi
szituációban az a három kérdés, hogy
„miért nem cselekszik Hamlet ?", hogy
„milyen lehetőségei vannak az ember-
nek?" s hogy „mi a színház feladata, azaz
milyen színházat kell csinálni?" -
ekvivalens. Hamletet rendezni ma - a
Doktor Faustus ördögének egy metaforá-
jával élve -: „zarándokút tojástánccal
egybekötve".

A koncepció

Ádám Ottónak van eredeti Hamle t -kon-
cepciója. A Hamlet-felfogások durván két
fő típusra oszthatók. Az egyik - a korábbi
- Hamlet pszichológiájára helyezi a súlyt,
s a tragikus tehetetlenséget e nemes lélek
bűnéül tudja, még ha erényéből fakad is.
Ez a Hamlet-kép tehát az alapvető
pozitivitás ellenére is tartalmaz negatív
mozzanatot, distanciát. A másik - a
későbbi - az objektivitásra, a kizökkent
időre, a rút világra helyezi a súlyt, s ennek
nyomasztó hatalmához képest persze
Hamlet tehetetlenségét értelmetlen bűnnek
nevezni. Tehát paradox módon nem a
pszichologizáló, ha-nem az objektivista
felfogás párosul a fő-hős iránti féktelen
szeretettel. Ádám Ottó eredeti egyensúlyt
teremt a két szemlélet-mód között. Hamlet
ebben a koncepcióban szép lélek, goethei-
schilleri-hegeli értelemben schöne Seele,
olyan jellem, amelyben az érzékiség és az
ész, a hajlam és a kötelesség természetes
harmóniában egyesül, amely ösztönösen
eltalálja és megteszi a jót, amelyet nem
fenyeget az a veszély, hogy konfliktusba
kerül az erkölcsi akarat döntéseivel; tehát
nem egyes cselekedetei erkölcsösek,
hanem az egész jellem az. Persze a
klasszikusok világosan látták, hogy a szép
lélek a belső tökéletesség, a szubjektív
harmónia ellenére fonák jelenség, hiszen -
Hegel szavaival - „hiányzik neki a
külsővé-válás ereje, az az erő, hogy
dologgá tegye ma-

gát, és a létet elviselje. Abban a félelem-
ben él, hogy cselekvés és létezés által
beszennyezi belsejének nagyszerűségét, s
hogy megőrizze szíve tisztaságát, kerüli a
valósággal való érintkezést . . .". Viszont
Ádám Ottó Hamlet-koncepciójában az
erkölcs világa és a világ erkölcse olyan
messze szakadt egymástól, hogy Hamlet
valóban csak akkor nem kerül ellentétbe
az erkölcsi akarat parancsaival, ha kivonja
magát a világi erkölcs hatalma alól; hogy a
cselekvés és a létezés által mindenképpen
beszennyezné belsejének nagyszerűségét;
hogy tényleg csak úgy őrizheti meg szíve
tisztaságát, ha kerüli a valósággal való
érintkezést. Ahhoz, hogy a lélek külsővé
váljék, dologgá tegye magát és a létet
elviselje, nem kell erő; elég, ha „merő síp
a sors ujja közt, oly hangot adni, milyent
billeget". Erő itt éppen ahhoz kell, hogy az
igényes lélek magában fenntartsa a künn
hiányzó erkölcsi rendet. Hamlet és a világ
tökéletes ellentétei egymásnak, és
semmiféle benső kapcsolat nincs közöttük.
A ki-zökkent idő persze iszonyú súllyal
nehezedik a hősre, de csak kívülről, belső
harmóniáját nem tudja eltorzítani. Ebben a
felfogásban tehát az az eredeti, hogy a
világ fonáksága miatt a szép lélek, az ön-
magába vonult kedély, a nemcselekvés
nem fonák jelenség, hanem tiszta, feltét-
len pozitivitás.

Hamlet és a világ viszonya ebben a
koncepcióban nem drámai ellentét, ha-
nem lírai polaritás. Itt Hamletre is érvé-
nyes az, amit a drámában apjáról mond:
„oly összetétel és idom, valóban, hogy
minden isten, úgy látszik, pecsétet nyo-
mott reája, biztosítani egy férfit a világ-
nak". „A man" - mondja az eredeti, mint
akkor is, amikor Arany így fordítja: „ő
volt az ember, vedd akármi részben, mását
e földön nem látok soha". Hamlet létezése
az előadásban a humanista értékek
érvényességét, feladhatatlanságát
demonstrálja. A rendezés alapvető inten-
ciója - úgy értem - biztosítani egy erköl-



csi példát a világnak. A példa fontosabb,
mint a személy. Az ember nem tehet töb-
bet, mint hogy világossá teszi élete pél-
dáját. Ha ezt elérte, életét rábízhatja a
vaksorsra: „ha most történik: nem ez-után;
ha nem ezután, úgy most történik; s ha
most meg nem történik, eljő máskor:
készen kell rá lenni: addig van". De:
„győzd meg felőlem és igaz ügyemről a
kétkedőket". A világ nem tud mit kezdeni a
példával, illetve aki követné, nem tud mit
kezdeni a világgal: Horatio szemében
Hamleten kívül nincs világ, a királyné
pedig kilép az életből.

A. lírai polaritás fennáll, nem pedig
kibontakozik. Az előadás nem annyira
fejleszti, mint inkább variálja a témát.
Időben folyik le, de nincs belső ideje. A
néző egyik legfurcsább élménye az, hogy
semmit sem érzékel Hamlet híres
habozásából, tehetetlenségéből, nemcse-
lekvéséből. Mi az oka annak, hogy a
komótos játékmód ellenére nem érezzük az
idő múlását, sőt az a benyomásunk, hogy a
cselekmény célratörően siet a katasztrófa
felé? A drámában - Eichenbaum találó
megfogalmazásával - „a cselekmény
egyszerű előrehaladása helyett bonyolult
mozgásokkal tarkított, tánc-szerű valamivel
van dolgunk". A rendezés viszont
jelenetkihagyásokkal, elképesztő belső
húzásokkal, motívumok, problémák és
viszonylatok elejtésével következetesen
kiiktat a cselekményből minden kitérőt.
Pedig a Hamletben nin-csenek kitérők, a
drámai forma szem-pontjából mind a
hajtóerő, mind a fékezőerő kidolgozása
nélkülözhetetlen; a visszahúzó mozzanatok
pontosan úgy a cselekmény konstitutív
részei, mint az eltérítő mozzanatok - együtt
hozzák létre Hamlet pszichológiáját,
tragikus drámai poblémáját. Csakhogy itt
éppen e probléma felfogásából következik,
hogy fékezőerő nem érvényesülhet. Ez a
Hamlet nem habozik, mert lepereg róla a
vér-bosszú parancsa, ez a Hamlet nem kép-
telen a cselekvésre, hanem példaadóan

nem tesz meg egy olyan tettet, amely a rút
világhoz hasonítaná. Ezzel szemben
következetesen, a furcsa álca ellenére is
félreérthetetlenül érvényesíti erkölcsiségét,
s a Hamlet-jelenség töretlen ragyogása
ebben a koncepcióban -- úgy tetszik -
mindennél fontosabb. De ez még csak az
időtlenségre magyarázat: az előadás a
polaritás megteremtésével eleve a célnál
van. Viszont a bonyolult mozgásokból
kialakuló drámai cselekmény másodla-
gossá válása és leegyszerűsítése azt ered-
ményezi, hogy zavartalanul érvényesül az
események pergése, a szüzsé célratörő
sietsége. Ha belehelyezkedünk az elő-adás
logikájába, a dráma hiánya nem okoz
spontánul esztétikai hiányérzetet, mert a
rendezés természetes ritmus- és
tempóváltásokkal egyensúlyozza ki a líra
statikáját és a fejlemények dinamikáját.

Huszti Péter: Hamlet
Ahhoz, hogy ez a lírai alapkoncepció
megvalósulhasson, mindenekelőtt sugárzó
színészegyéniségre van szükség Hamlet
szerepében. Sugárzóra, vagyis olyan-ra,
aki nem annyira az alakítás mélységével
és sokrétűségével hat, mint inkább
közvetlen lényének, harmonikus külső és
belső alkatának aktív létezésével; akinek
nem kell meggyőznie maga és Hamlet
felől a közönséget, akinek igazsága, hite-
lessége nem végeredmény, hanem kiin-
dulópont. Huszti Péter ilyen színész. Mint
mindig, most is sztár; kitüntető figyelem
és szeretet fogadja, s ő épít is rá, de ez
kivételesen nem visszatetsző, mert az
egész produkció értelme azon a
konszenzuson múlik, amely Hamletet és a
közönséget összekapcsolja.

A rendezés néha még rá is játszik erre a
felfokozott kapcsolatra. Jó példa erre
rögtön Hamlet színrelépése. Sötét van.
Hamlet az előszínen jelenik meg, kar-
nyújtásnyira az első sortól. Belép a bal
oldaljáráson és megáll. Egy fénynyaláb
kiragadja a sötétségből. Tekintetével
lassan felméri a játékteret. Mint akinek

idegen és ellenséges ez a tér, de tudja,
hogy ez méretett ki számára, és itt fog
eldőlni a sorsa. Majd megindul a színpad
jobb hátsó sarka felé, ahol hatalmas kapu
áll. Talán kivezet ebből a nyomasztó tér-
ből ? Talán a kapun kívül más a világ?
Tudja, hogy nem. Úgy közelít a tátongó
külső térhez, mint akit egyszerre taszít és
vonz valami látvány; undorodik tőle, de
mégis folyton oda kell néznie. S a rút
világ most betör a színre. Hamlet sarkon
fordul és kitér előle, félrehúzódik az elő-
szín jobb szélére. Az egész kompozíció: a
személynek szóló reflektorfény, a ruha
stilizáltan korszerű eleganciája, a „be-
állás", a mély szemlélődés, az érzésekkel
és gondolatokkal telített pillanat kitartása
arra szolgál, hogy a nézőt mintegy eltöltse
a kedvenc közelléte. A néma
összehangolódás eredményeképpen a kö-
zönség önkéntelenül azonosul Hamlettel,
átveszi nézőpontját, s ettől kezdve majd-
nem mindent az ő szemével lát. Nem a
szabályos színházi beleélésről van szó.
Mind a konkrét cselekményt, mind a tér-
hez való szimbolikus viszonyt a színészi
jelenség iránti vonzalmunkon keresztül
éljük meg. Ez a Hamlet személyes vonz-
ereje által fogadtatja el velünk a világhoz
való viszonyát, világnézetét.

Erre a „belépőre" rímel az előadás első
felvonásának végén Hamlet kimenetele az
„Ó, mily gazember s pór rab vagyok én"
kezdetű monológ, az egérfogóterv
megfogalmazása után. A dráma, ponto-
sabban a párrímbe foglalt végső kijelentés
(„de tőr lesz e darab, hol a király, ha
bűnös, fennakad") itt lakonikus lezárást,
energikus és gyors távozást sugall. Huszti
Hamletje ezzel szemben kínos lassúsággal
hagyja el a színt. Ahogy a felvonás elején
tüzetesen szemügyre vette minden
részletét, most nehezen és külön-külön
szakad el mindegyiktől. Hátrálva távo-
lodik, „ábrázatán inkább bú, mint ha-rag",
tekintetében ellentétes érzések harca
tükröződik. E sorok írója beismeri, hogy
nem érti a jelenetet. Arra gyanak-



szik, hogy gyengíteni hivatott a monológ
konzekvenciáit, de hogy mi okból, s
milyen érzések és gondolatok jegyében, az
nem derül ki számára. A fordulat tisztán
belső, ugyanakkor szimbolikus is. A baj
csak az, hogy a rendezés, az alakítás nem
talál hozzá tárgyi megfelelést, olyan
helyzetet, olyan eseménysort, amely
világossá tenné mibenlétét. Ennek kö-
vetkeztében a színész és a közönség között
furcsán tisztátlan kapcsolat jön létre: a
bensőséges konszenzus, a „lélektől
lélekig" viszony oda vezet, h o g y elmosó-
dik a különbség a gesztusok jelentőség-
teljessége és jelentése között; a néző akkor
is értékeli a gesztus jelentőségét, ha nem
érti a jelentését, legfeljebb zavart
igyekezettel, a színész viszont, nem tud-
ván világosabbá tenni a gesztus jelentését,
jelentőségét fokozza tovább. Olyan hibás
kör jön létre, amelyben egyre növekszik a
távolság a jelentőségtulajdonítás és a
megértés között, s az élmény helyét
valamiféle hamis bizalom foglalja el. Az
első felvonás néma zárójelenete mind
terjedelmesebbé, elnyújtottabbá válik, s
minél többet sejtet, annál kevésbé lehet
érteni. Végül Huszti és a közönség
megértően nézik egymást az álmélység
szemközti partjairól. A művészi kudarc-
nak az az oka, hogy a konszenzus ön-
magában, színpadi-cselekménybeli evi-
denciák nélkül nem tud konkrét tartalmat
adni a néző átélésének. Ezért aztán a
konszenzus nem annyira a drámai cse-
lekmény, mint inkább a lírai viszonyulá-
sok szférájában hatékony.

Huszti színészi erényei is a produkció
lírai dimenziójában érvényesülnek igazán.
Alakítását drámailag szegényesnek és
jelentéktelennek mondhatnók, ha ugyan
Hamlet drámája egyáltalán lényeges volna
ebben az előadásban. Huszti tehát sugárzó
színészegyéniség. Hamletje mindvégig
olyan, amilyennek Ophelia -
visszatekintve - mondja: „udvarfi, hős,
tudós, szeme, kardja, nyelve; e szép
hazánk reménye és virága, az ízlés tükre,
minta egy szoborhoz, figyelme tárgya
minden figyelőnek . . ." Magában nyugvó
kedély, harmonikus alkat, zárt, mint egy
műalkotás. Ez a lénye a monológokban
nyilatkozhat meg a legzavartalanabbul.
Huszti a nagy monológokat („Ó, hogy
nem olvad . . .", „Én egy idő óta . . .",
„Lenni vagy nem lenni ...") úgy formálja
meg, mint verseket. Nem szakítja ki őket a
darabból. Nem úgy mondja el őket, mint
önálló betéteket, mint önmagukért élő,
önmagukban záruló lírai költeményeket.
Csak arról van

szó, hogy ezekben a monológokban nem
maguk az érzések és gondolatok szólal-
nak meg, hanem annak az embernek a
tartása fejeződik ki, aki érzéseit és gondo-
latait megformálni, uralni képes. A le-
tisztult, plasztikus előadás arra vall, hogy
Hamletet a számára könnyen halálossá
váló érzések és gondolatok célszerű,
művészi objektivizálása, lélektani segéd-
eszközül való alkalmazása segíti át sze-
mély szerint a válságokon. A monológok
szublimálása beleillik az előadás lírai
kompozíciójába. Közhely, hogy a Hamlet a
monológok drámája, mivel egyrészt a
főhős csak a magánbeszédekben adhatja
ki magát, másrészt az egész dráma rájuk
épül. Ebben az előadásban sincs más-
képp. A monológok hangsúlyozott meg-
formáltsága azt demonstrálja, hogy a vi-
lág inzultusai nem érintik a hamleti sze-
mélyiség lényegét, nem tudják megbon-
tani harmóniáját. Kompozíciós szem-
pontból pedig a nagy monológok nem
dinamikus, drámai tényezők, hanem a szó
szoros értelmében pillérek, amelyeken az
előadás nyugszik.

Ez alól csak egyetlenegy monológ
kivétel: az „Ó, mily gazember s pór rab
vagyok én" kezdetű. Ez a jelenet Huszti
megformálásában valamiféle visszás, ata-
visztikus jelleget kap. Mintha itt Hamlet
visszasüllyedne az adott világba, a világ
erkölcsébe. Felébred benne a világi köte-
lesség, feltámad és elszabadul a szenve-
dély, röviden: leigázza a világ. Elveszti
az uralmat indulatai, önmaga felett. A
„Hah! g y á v a volnék?" felkiáltástól
valóságos roham keríti hatalmába, teste-
lelke tehetetlenül engedelmeskedik az
indulatnak. Huszti szépítés nélkül játssza
végig ezt a folyamatot, amely abban a
fájdalmasan groteszk fordulatban éri el
tetőpontját, hogy a „Biz' Isten elnyelem"
metafora szomatikus valósággá válik: a
felháborult test tényleg elnyeli képzelt
ellenfelét. Az effektus annyira idegen-
szerű, az egész állapot annyira nem illik
Huszti Hamletjéhez, hogy a néző feszen-
geni kezd, mintha egy szeretve tisztelt
lényt véletlenül méltatlan tetten ért volna.
De pontosan ebből értheti meg, hogy a
másik Hamlet, a szép lélek az igazi, s
hogy legfőbb kötelessége: megőrizni
önmagát, a személyiség lenni-kellő har-
móniáját.
Hamlet személyisége nemcsak a mono-

lógok, hanem a jelenetek többségében is
intakt. Ez persze csak úgy vált lehetsé-
gessé, hogy a rendező és a színész váll-
vetve kiirtottak a figurából minden
kegyetlen vonást. Az eljárás legszebb

példája valószínűleg a Hamlet-Ophelia
jelenet. Hamlet ebben a felfogásban
egészen a „hol az apád?" kérdésig, tehát a
jelenet jó kétharmadáig megrendítő
gyöngédséggel, elfojtott szerelemmel, de
mégis szeretettel közelít Opheliához. Nem
vádolja a kor bűneivel, inkább félti, óvja
tőlük. De egyszer csak rájön, hogy
kihallgatják, és Ophelia is résztvesz a
konspirációban. Ez a fordulat, noha a
szöveg nem indokolja, színházi hagyo-
mány. Most azonban nem a könnyebb,
hanem az egyetlen lehetséges megoldás.
Hiszen az eddigi gyöngédségből nincsen
belső átmenet a megszépíthetetlenül durva
folytatáshoz. Hamlet érzéseit, viselke-
dését csak valami külső tényező fordít-
hatja meg. Ám Huszti még Hamlet dur-
vaságának is különös, feloldozó jelentést
ad: a „hallottam hírét, festjük is ma-
gunkat" szavaktól ujjaival morzsolja
Ophelia arcát, de ez mégsem testi sértés,
mert mintha álarcot akarna letépni a lány-
ról, hogy alatta megtalálja az igaz embert.

Huszti Hamletjének, bár unott, üres,
nyomasztó néki a világi üzlet, bár nem
gyönyörködik az emberben, uralkodó
érzése a szeretet. Az alakításnak művészi-
leg is azok a legintenzívebb mozzanatai,
amikor spontánul feltör ez az érzés. Így a
Horatióval való kapcsolat, Rosencrantz és
Guildenstern fogadtatása, a színészek-kel
való bánásmód, az Opheliához való
viszony, a halott Polonius iránti részvét, a
királyné megváltása, a „haj, szegény
Yorick" és a Laertesnek mondott „mindig
szerettelek". Hamlet és a világ tulaj-
donképpen csak ezeken a pontokon ta-
lálkozik - tünékeny pillanatokra, s nem-
egyszer már túl az életen.

Persze tanulmányt lehetne írni arról,
hogy mi minden nincs benne ebben a
Hamlet-alakításban, ami pedig következik
a drámából. Mégis megfontolandó, hogy
jogos-e hiányról beszélni. Ebből a

koncepcióból ilyen Hamlet következik, s
mivel a koncepció - megmutatni a világot
és vele szemben felmutatni Hamletet -
eredeti és tartalmas, Hamlet alakja így is
hiteles lehet. Huszti Péternek pedig van
olyan lírai vonzereje, hogy Hamlet mint
jelenség, mint példa - minden ideolo-
gikussága ellenére is - közvetlen
élménnyé, színpadi valósággá válik
alakításában.

*

Köztudott, hogy a Hamletben a főhős
körül, a főhőssel szemben a többi alak
csak vázlatosan van kidolgozva. A pszi-
chologizáló felfogás számára ez nem



okoz problémát, mert a főhős itt abszolút
középpont, majd minden érdeklődés rá
irányul. Az objektivista felfogás ezzel
szemben megkülönböztetett figyelemmel
fordul a mellékalakok felé, és megnöveli
jelentőségüket. Mivel azonban ezek a fi-
gurák valóban nem nagy formátumú
személyiségek, a kinagyításban mindig
lesz valami önkényes és ötletszerű - mi-nél
frappánsabb a megoldás, annál inkább.
Ádám Ottó rendezése klasszikus realista
ábrázolásra, a jellemvonások minél
pontosabb és teljesebb kidolgozására
törekszik, és többnyire kerüli az
elrajzolást. A rút világ itt közvetlen meg-
jelenésében egyáltalán nem taszító, a baj
belül fakad fel. A Hamlet és a világ ki-záró
ellentétére épülő koncepció komoly-
ságához hozzátartozik, hogy a szembe-
állítás nem lehet pamfletszerű. A világ
ábrázolása tehát nem kevésbé finom és
választékos, mint Hamleté.

Mensáros László Poloniusa

Polonius jelleméről és képességeiről
nagyon megoszlanak a vélemények. Hol
úgy fogják fel, mint okos, rátermett
államférfit, érdemes családapát, akinek
gazdag élettapasztalata és jó emberisme-
rete van, hol úgy, mint nemtelen, elvtelen
szolgalelket, a hatalom jellemtelen
eszközét, önhitt, üres látszatembert, akinél
a konvenció helyettesíti az erkölcsöt, hol
pedig úgy, mint szenilis bolondot, félig
komikus, félig megvetendő figurát, aki
előszeretettel él alattomos cselekkel, és jár
görbe úton. De mivel egyik fel-fogás sem
egyezik teljesen a drámából kirajzolódó
képpel, gyakran felmerül, hogy
Poloniusnak egyáltalán nincs is egységes
jelleme, hanem összeférhetetlen vonások
keverékét mutatja. Így aztán az alakítások
valamiféle „tulajdonképpen", „alapjában
véve", „végső soron" logikát követnek:
igaz, hogy szereti a gyerekeit és jóindulatú,
de „tulajdonképpen" közönséges besúgó;
igaz, hogy előkelő és felelős hivatalnok, de
„alapjában véve" szenilis bolond; igaz,
hogy fontoskodó, szószátyár figura, de
„végső soron" veszélyes machiavellista.
Mensáros nem ilyen logikát követ. Már az

is bámulatos, hogy mennyi mindent fedez
fel Poloniusban. De a jellemvonások
bősége még zavarossághoz is vezethetne.
Mensáros viszont nappali világosságot
teremt Polonius körül, az ellentmondó
vonásokat eleven egységbe fogja, az
olvasva-elemezve mintegy síkban és
szervetlennek látott figurát térben és
szervesen jeleníti meg.

Mensáros Poloniusa jólelkű, jóakaratú,
mindig legjobb meggyőződését követő,
becsületes ember. Gyermekeit nemcsak
szereti, de tisztességes felfogásra és
életvitelre is neveli őket. Laertes és
Ophelia, bár tisztán látják gyengeségeit (a
két kioktatás alkalmával ez szépen ki van
dolgozva), tiszteletteljes, gyermeki
alázattal viszonyulnak hozzá, s olyan
bensőséges szeretettel csüggnek rajta,
hogy a halálán érzett fájdalom Opheliát az
őrületbe taszítja, Laertesben pedig vad,
szenvedélyes bosszú-vágyat ébreszt.
Amikor Polonius Opheliának Hamlettel
való bizalmas kapcsolatáról hall, úgy
találja, hogy az nem illik lányához s annak
becsületéhez. Szavai büszke, nem pedig
szolgalelkű emberre vallanak: „szabd
mulatásid értékét magasbra, mint hogy
parancsra

állj". Mivel félreismeri Hamlet szerelmét,
és nincs tisztában szándékaival,
szükségképpen veszélyesnek tűnik szá-
mára a dolog lányára nézve, s ezért meg-
tiltja neki a Hamlettel való érintkezést. A
maga szempontjából ez a rendszabály
teljesen indokolt; a tisztesség, az illem és
az erkölcs parancsolja így. Ebben az
ügyben Polonius további viselkedését is
becsületes szándékok vezérlik. Amint
meggyőződik tévedéséről, és Hamlet
őrültségének okát szerelmében véli meg-
találni, siet a királyhoz fölfedni Hamlet
baját, hogy orvosolni lehessen. A továb-
biakban Polonius minden igyekezetével
azon van, hogy bebizonyítsa a királynak:
Hamlet őrültségének oka az Ophelia iránti
szerelem, illetve, hogy kifürkéssze, mi
egyéb lehet. E célból rendezi meg Hamlet
és Ophelia, majd Hamlet és a
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királyné találkozását, és mindkét eset-ben
ezért hallgatózik. Nemcsak, hogy nincs
szándékában ártani Hamletnek, de
egyenesen használni akar neki, hiszen
sejtelme sincs a titkáról. Nem is szolga-
lelkűségből cselekszik, hanem saját néze-
tének helyességét akarja igazolni. Ami-
kor a király megsejti, hogy másról van
szó, Mensáros Poloniusa finoman, de
félreérthetetlenül érezteti, hogy nem ért
egyet vele. Egyáltalán nem tételez fel
Hamletről ellenséges érzületet, veszélyes
szándékot. Még a királyt sértő szín-játékot
is csak csínynek tekinti, amiért legfeljebb
feddés, megrakás jár. Polonius valójában
útjába áll a királyi haragnak. Mensáros
ezen az alapkarakteren belül dolgozza ki
azokat az egyéb tulajdonságokat, amelyek
kétségtelenül gyengeségek ugyan, de nem
csorbítják az erkölcsi jellemet.

Polonius okos ember: gyakorlatias esze
van, tapasztalt és sokoldalúan képzett. A
királynak és az államnak sok szolgálatot
tett, meg is becsülik érte, és adnak a
szavára, hallgatnak a tanácsaira. A sikerek
azonban mértéktelenül beképzeltté és
hiúvá tették okosságára, elmésségére.
Annyira meg van győződve
éleselméjűségéről, hogy azt hiszi, min-
dent megért, mindent kitalál, és fölötte áll
minden tévedésnek. Tökéletesen biztos
csalhatatlansága felől. Hiú önhittségében
állandóan csillogtatni akarja bölcsességét
és okosságát, s folyton dicsekszik vele.
Mindenbe tevékenyen beleártja magát,
mindent elsőként kell tudnia, hogy azután
parádézzon, „min

dig jó hír atyja". Mindenről, még a mű-
vészet dolgairól is azonnal csalhatatlan
biztonsággal ítélkezik, mindenhez azonnal
biztos eszközt tud, mégpedig nem
egyszerűt és kézenfekvőt, hanem, hogy
egész ravaszságát és furfangosságát meg-
mutassa, mesterkéltet és bonyolultat.
Szereti a ravaszul kiagyalt kerülőutakat,
melyek a dolgot nehéznek, őt magát pedig
főravasznak tüntetik fel. Maga-biztossága
és túlokossága következtében gyakran
megesik, hogy nincs szerencséje, az újság
(például a színészek érkezéséről) nem
újdonság, az elsietett ítélet mellétalál, a
túl ravasz eszközök az ellentétét érik el
annak, mint amit céloztak. Ráadásul a jó
Polonius idős ember, s a kor csak
felerősíti ezeket a tulajdonságokat,
továbbá, ha elmésségre nyílik alkalom,
tetszelgő terjengősségre és bő-
beszédűségre sarkallja. A körülményes-
kedésben aztán néha kiesik a gondolat-
menetből, elveszti a fonalat. Mensáros
nagyon pontosan ábrázolja ezeket a
gyengeségeket (legfrappánsabb eszköze
valami egészen ellenállhatatlan, fontos-
kodó beszédmodor), s Poloniusa így
bizonyos fokig komikussá válik, úgy-
hogy az idős, tiszteletreméltó főkamarás -
anélkül, hogy súlya és komolysága
kérdésessé válnék - gyakran mulatságos
hatást kelt, és derűs ellensúlyt ad a tra-
gédia komor és sötét hangulatának.

Ha az alakítás szerves arányosságának a
titkát keressük, elsőként - technikailag - a
játék töretlen belső folyamatossága, a
kötések és váltások, a viselkedés és a
mélyén rejlő motiváció plaszticitása tű-

nik fel. Az a folyamat, ahogy Mensáros
Poloniusa szülői buzgalommal sietteti és
megáldja Laertest, majd megfeledkezve a
sürgető helyzetről, nem tud lemondani
arról, hogy el ne játssza a bölcs atya
szerepét, és hosszan, fontoskodva prelegál,
majd mégsem tud ellenállni a feltoluló
őszinte érzésnek, s egy szemérmes, néma
gesztussal búcsúzik, és felindulását rejtve
elsiet, majd gyermekei búcsúzására
kíváncsian meglassítja a lépteit, s Laertes
szavait hallva („eszedbe jusson, mit
mondtam") úgy torpan meg, úgy vonja fel
a szemöldökét, mint aki abszurdumnak
találja, hogy gyermekeinek lehet bizalmas
mondanivalójuk, saját, ellenőrzésétől füg-
getlen életük, majd fél szívvel, nyugta-
lanságát palástoló túlzott kedveskedéssel
integet távozó fiának, de közben már
készül a számonkérésre, majd látszólag
személytelen szigorral, valójában meg-
bántva lányához fordul: „mi az? mit
mondott ő, Ophelia?" - ez a folyamat olyan
logikus, úgy megmutatja magát, hogy
Polonius ellentmondásos jelleme magától
értetődően fejlik ki előttünk, s a
jellemvonások összeegyeztethetősége mint
probléma egyáltalán fel sem merül. És
Mensáros minden jelenete, egész alakítása
ilyen pontos és plasztikus.

A technikán túl a magatartás egysége, a
viselkedés előkelősége és finomsága
biztosítja az alak stabilitását. Mensáros
alakítása intő példa, hogy mennyire nem
szabad a Hamlet szereplőit a főhős sze-
mével látni. Hamlet a szereplők jó részét
egyszerűen nem veszi emberszámba, s mi
hajlamosak vagyunk rá, hogy az ő bánás-
módjából következtessünk vissza a jel-
lemekre. Poloniust például következetesen
hülyének nézi, és nagyon ritka az olyan
Hamlet-előadás, ahol nem csinál belőle
valóban hülyét. Mensáros Poloniusa
sértetlenül megőrzi a méltóságát. Hamlet -
gúnycsapásainak groteszk költészetébe
merülve - maga sem veszi észre, hogy
mennyire nem tudja a bolondját járatni
vele. Polonius olyan nyomatékosan
tapintatos Hamlettel, mind-végig - de főleg
az egérfogó-jelenet után - olyan
függetlenség, distancia van a hangjában, a
mimikájában és a modorában, hogy
határozottan különválik szavaitól és
cselekedeteitől. Különösen finom az a
megoldás, hogy Polonius a
szavalásjelenetben - nyilvánvalóan ostoba
közbeszólása után („nagyon hoszszú") -
tüntetően nem hallja meg Hamlet durva
sértéseit. Az ostoba megnyilatkozás és a
sértésen valló okos felülemel-

Piros Ildikó (Ophelia) és Huszti Péter (Hamlet)



kedés ellenpontja jól mutatja Mensáros
egyensúlyozó leleményét. Ez a Polonius
Hamlethez való viszonyában nem azért
komikus, mert Hamlet bolondot csinál
belőle, hanem azért, mert mindvégig rossz
nyomon jár.

Mensáros Poloniusa minden vonásában
megfelel a drámából kirajzolódó képnek.
De azáltal, hogy eleven életet él, eredeti
mélységet kap. Minél inkább imponál e
sudár tartású, méltóságteljes járású,
kiművelt, sőt retorikus beszédű, ápolt, ősz
öregúr előkelő és finom viselkedése, annál
inkább fel kell hogy tűnjék: a külső
kifinomultság tökéletes emberi
érzéketlenséget takar. Hiába szereti a
gyermekeit, hiába van jóindulattal Hamlet
iránt, hiába akar segíteni a királynak és a
királynénak, hiába becsüli a színészeket,
minden megnyilatkozásából kiviláglik,
hogy teljesen érzéketlen az emberek belső
problematikája, a helyzetek jelentése iránt.
Laertest végtelen közhelyeivel tartja fel,
kifosztja Ophelia érzéseit, nem érzékeli a
király gondjának nagyságát (okát persze
nem is sejtheti), a türelmetlen, aggódó
királyné előtt hosszadalmasan csűri-
csavarja a szót, megzavarja a színész
ihletét. Úgy gondolom, a külső
kifinomultság és a belső érzéketlenség
ellentmondásából érthetjük meg Mensáros
alakításának legfontosabb értelmét. Ez a
Polonius negatív figura, de nem
„tulajdonképpen", nem „alapjában véve",
nem „végső soron", mert negativitása nem
valamely elszigetelhető, kipreparálható
sajátosságában van, és nem írható le etikai
kategóriákkal. Azért negatív, mert tipikus
alakja egy atomjaira bomlott világnak,
amely-ben az egyéneket csak
szerepkapcsolataik tartják össze, s a
szerepek és a konvenciók az egész embert
magukba szívják. Az erkölcs itt
elidegenedett az emberségtől, illetve az
ember mintegy ki-halt az erkölcs mögül. A
jó szándék és a helyes cselekedet pontosan
olyan távol van az emberi közvetlenségtől,
mint a rossz szándék és a gaztett. Polonius
emberséges, és mégis, minden, ami
emberi, idegen tőle. Negativitása nélkülöz
minden tragikus vonást, mert jól érzi
magát ebben az elidegenedettségben,
tökéletesen önelégült. Itt világosodik meg
Mensáros alakításának legmélyebb belső
egysége: a tisztes családfő, a méltóság-
teljes főhivatalnok, a szószátyár vénember
és a fontoskodó tótumfaktum egy és
ugyanannak az érzéketlen lénynek más-
más arculata. Mensáros Poloniusa sokkal
több remek zsánerfiguránál, túlfeszítés

nélkül is főalak, az egész koncepció te-
remtő tényezője; benne válik a legride-
gebben nyilvánvalóvá annak a hamleti
mondásnak az igazsága, amely nem hang-
zik ugyan el az előadásban, mégis össze-
hangzik vele: „belül fakad fel, s nem
látszik kívül, mért hal az ember."

Psota Irén a királyné szerepében

Psota Irén alakítása nemcsak hogy újra
tehetsége magaslatán mutatja meg a szí-
nésznőt, az alaknak is olyan súlyt ad,
amilyen megilleti, de amilyet nemigen
szokott megkapni. A dráma második szí-
ne, amelyben a királyné megjelenik, az
udvari társaság és a magányos Hamlet
kontrasztjára épül. Ebben az előadásban
egyetlen magányos ember van a színen: a
királyné. Hamlet társtalansága nem
magány ként megélt egyedüllét, hanem
intenzív teljesség. A királyné magányos-
sága ellenben közvetlen élmény, az egész
előadásban az egyetlen primér valóság.
Psota minden árnyalásról, minden jelle-
mezgető játékról lemond, de a kicsit
görnyedt testtartás, az elgyötört arc és az
aggódó tekintet egész sorsot foglal össze
és idéz fel. Ez a sors jóval teljesebb és
jóval súlyosabb, mint amilyet a dráma
sejtet. Psota a végsőkig feltranszformálja
a helyzet feszültségét, Gertrudja olyan
képtelen és rettegéssel teli megosztott-
ságban él a király és Hamlet között, ami-
lyen csak egy egész élet csődje, az auto-
nóm személyiség teljes lepusztulása után
lehetséges. Az előadásban mindenki
olyan, amilyen, a típusok időtlenek, tehát
nincsen múltjuk sem. Psota királynéja
viszont olyannyira végső állapotot jelenít
meg„ hogy - akarva-akaratlan-retros-
pektív mozzanatot lop be a kompozí-
cióba. Ha megérezzük dermesztő magá-
nyát, nehéz elfojtanunk a kérdést: milyen
élete lehetett ennek az asszonynak, hogy
idáig jutott? Egy ilyen kérdés ter-
mészetesen döntő kihatással van az egész
dráma viszonyítási rendjére, értékszim-
bolikájára, hiszen közvetlenül visszahat a
néhai Hamlet király, az apa képére, s ezen
keresztül Hamlet értékeléseinek
érvényességére. A rendezés nem követi
Psota alakításának implikációit, mert az
apa-kép, illetve Hamlet kijelentéseinek
revíziója veszélyeztetné a koncepció egy-
neműségét. Pedig ez a figura már pusztán
nehézkedési erejével is egy kevésbé
egyértelmű, de teljesebb problematikájú
Hamlet-dráma felé mutat.

Mindenesetre Psota alakítása az elő-adás
adott világán belül is váratlan mélységeket
tár fel, Az előadás által ábrázolt

stádiumban a királyné nem gyarló
asszony, hanem tönkrement, tönkretett!
ember; nem azért kötődik Claudiushoz,
mert képtelen ellenállni szeretője érzéki
vonzásának, hanem azért, mert elveszett-
ségében kétségbeesetten kapkod társ után.
Nem a hejehuja vér teszi élete centrumává
a szerelmet; az maradt neki élet gyanánt, s
az az, amiben - fiától eltekintve - más
számára még jelenthet valamit. Psota
királynéja érzelmileg, emberileg teljesen
kiszolgáltatott. Létkérdés számára, hogy
fiához is, férjéhez is tartozhasson, azaz
Hamlet és Claudius között ne legyen
konfliktus. Ezért a páni félelem a jelenet
elején, s ezért Hamlet engedelmes
válaszára a boldog felszabadulás, illetve a
diadalmas kivonulás a király oldalán. A
királyné úgy megy a trón-teremből a kába
lagziba, mint a megoldatlan, kusza,
gyötrelmes életből az egy-szerű, világos,
önfeledt Életbe. A Rosencrantzhoz és
Guildensternhez intézett kérdés, hogy
„élvekbe nem vonátok egy kicsit?", most
nem felszínes és léha gondolkodásra vall,
hanem elkeseredett és rögeszmés
öncsalásra. Psota a színjáték-jelenetig két
oldalról világítja át a figurát: egyrészt
lelke mélyén „több olyan folt árnya
látszik, amely soha ki nem mén", másrészt
menekül önmaga elől.

A színjátékjelenet csak a szüzsé síkján
egérfogó, a koncepció dimenziójában nem
a király, hanem a királyné reakciója az
igazán fontos. Ezt az egész színpadi
beállítás megerősíti: a király és a királyné
háttal foglalnak helyet a nézőtérnek. Mivel
nem arcuk tükrében nézzük a Gonzago-
tragédiát, nem egy feszültségív dominál,
hanem egyetlen centrális gesztus : a királyi
pár kéz a kézben, meghitt közelségben
kezdi nézni az előadást, ám a királyné a
második nászra vonatkozó szavak hatása
alatt lassan kivonja a kezét férje kezéből, és
elhúzódik tőle. Ádám Ottó rendezésében
ennek a finom fordulatnak nagyobb a
jelentősége, mint magának a döntő
cselekményfordulatnak, a király
lelepleződésének. Mert itt dereng fel -
egyelőre még csak a néző számára -
Hamlet egyik külső lehetősége: anyja
megváltása. A dráma szövegéből kiraj-
zolódó alak e tekintetben teljesen meg-
határozatlan, nem sugallja azt, hogy a
királyné meg akarja változtatni életét, de
nem is zárja ki egy ilyen felfogás lehető-
ségét.

Hamlet és a királyné jelenete az előadás
csúcspontja. A jelenet drámai ívét Hamlet
határozza meg, anyja sokáig csak védekező
gesztusokat tesz. A szöveg pon-



tosan megadja a királynéban lezajló lelki
folyamat stádiumait: „lelkem mélyébe
fordítod szemem", „fülembe mint tőr
hatnak szavaid", „kettéhasítád szívemet,
fiam". Psota alakításában az utolsó mon-
dat metaforikus értelme meghatványo-
zódik. Eredetileg - mint egy lelkiállapot
megfogalmazása - olyasvalamit jelent,
hogy „iszonyúan megkínoztál, megtörtem,
beismerem bűnösségemet, de
összeroppanok alatta". Hamlet viszont
képletesen folytatja: „ó, hát hajítsd el a
rosszabb felét s kezdj a maradttal tisztább
életet". Psota királynéja a metaforával -
eredeti értelmén túl - azt is kimondja,
hogy felismerte: a sors elháríthatatlanul
„vagy-vagy" teszi fel a kérdést. Nem lehet
egyszerre Hamlethez is meg a királyhoz
is, az erkölcs világához is meg a világ
erkölcséhez is tartozni. Hamlet léte alap-
jától fosztotta meg az anyját. Cserébe vi-
szont megajándékozta egy tökéletesen
tiszta élménnyel: anya és gyermek
transzcendens egymásra találásával. „S ha
áldva lenni óhajtasz, anyám, úgy kérlek,
áldj meg" - mondja, és ahogy a királyné
megáldja Hamletet, ahogy fia fejét az
öléhez vonja, ebben a kitágult pillanatban
visszanyeri emberi méltóságát. A
jelenetnek mély embersége mellett is van
valami szakrális jellege, ami előhívja
bennünk az áhítatot: „áldott vagy te az
asszonyok között, és áldott a te méhednek
gyümölcse ...".

De Hamlet elmegy, a királyné pedig itt
marad. S Hamlet gyilkosságának a
terhével. Psota megformálásában teljesen
világos, hogy a királyné önkéntelenül is
Claudius után kap, csak őbelé kapasz-
kodhat, ha támaszra van szüksége. Még-is,
miután visszanyeri erejét, megpróbál
elszakadni tőle. „Ó, jer hát, jere!" - hívja a
király, de ő elhárítja magától és eltávo-
lodik tőle. Psota szavak nélkül, csak a
testével, csak gesztusokkal ábrázolja a
tétova, de belsőleg végleges elszakadást.
Ez a királyné valóban megpróbál tisztább
életet kezdeni. De ő is elmondhatná a
királyról, mint - az eredeti drámában - az
őróla: „(Már üdvöm, átkom - bár-melyik
legyen) úgy összeforrt lelkemmel,
életemmel, hogy, mint a csillag nem, kö-
rén kívül, úgy én, kívülte, nem forogha-
tok". Hamlet távozása után, amikor „egy
bú a másik lábában tapod", a királyné nem
tud meglenni Claudius nélkül. Hamlet
követhetetlen. A megoldatlan, kusza,
gyötrelmes élet lehúzza, elaltatja, befedi a
szent elhatározást. Psota királynéja
egyetlen módon tud csak hű maradni
Hamlet példájához: ha kilép az életből.

Ebben a felfogásban Gertrud tudja, hogy
meg van mérgezve a pohár. Hogy elveszi,
s iszik belőle - tudatos öngyilkosság. A
gesztusnak kettős értelme van: egy-részt
menekülés életének megoldhatatlan
problémája elől, másrészt áldozat. A
királyné azzal, hogy feláldozza magát fia
helyett, fiáért, megmenti korábbi egy-
másra találásuk tisztaságát. Psota alakí-
tása ebben a haláljelenetben - az egyszerű
leroskadás, az emberi halom, amivé a
királyné lett - nélkülöz minden pátoszt. A
méltatlan élet után a királyné halálával
sem akarja kicsikarni a megdicsőülést.
Megőrzi gesztusa titkát; teljesen vállalja
önmagát. Hamlet ebben az előadásban
magában hordja vigaszát, valami paradox
boldogság sugárzik róla. A boldogtalan
királyné sorsa viszont merő vád a világ
ellen.

Horatio: Tímár Béla
Horatio az a kivételes figura, akit Arany
félreintonál. A darab elején Bernardo
kérdésére („Ki az? Horatio, nemde ?")
nála így válaszol: „Teste, lelke az!". Az
eredetiben ez áll: „A piece of him", ami
azt jelenti: egy darab, egy rész belőle
(tehát nem az egész). A mondást nehéz
értelmezni, az azonban bizonyos, hogy
humoros, distanciált. Horatio egyik leg-
lényegesebb sajátossága fejeződik ki
benne: a sztoikus távolságtartása a világ-
tól és önmagától, az éltető jókedv, a ne-
mes visszafogottság, a közösségvállalás
és a zárkózottság különös egyensúlya,
valamiféle fanyar, de segítőkész autonó-
mia. A magyar szöveg mindennek az
ellentétét sugallja: teljes odaadást, szen-
vedélyes kitárulkozást. Tímár Béla Hora-
tiója kombinálja a két típust; a viselkedés,
a stílus tekintetében nagyon vissza-fogott,
lényegében azonban maradéktalanul
feloldódik Hamletben. Az ügy vállalása
ilyen mértékben már szolgálat. Tímár
voltaképpen egyetlen „gesztusba" sűríti
Horatio lényét: szeme ragyogásába,
nézésébe. A szem nemhogy tükre a
léleknek, Horatio lelke közvetlenül kiül
tekintetébe. Ennek a Horatiónak a Hamlet
iránti megértésen és rajongáson túl nincs
se belső, se külső világa, számára Hamlet
valóban minden. Ez a feltétlen barátság
ugyanolyan fontos az előadás világában,
mint a királyné megváltása; ez Hamlet
másik külső lehetősége. Horatio jelenléte,
Hamlet halálakor megvilágosodó
küldetéstudata, az utolsó pillanatok
„vigyázás", „megőrzés", „tovább-mentés"

gesztusa nyíltan ideologikus elem a
produkcióban. Túlzottan is az.

Ádám Ottó az egyértelmű szimbolika
kedvéért megfosztotta Horatiót saját
életétől, autonómiájától. Az, ami a drá-
mában végeredmény, egy élet konzek-
venciája, az az előadásban kiindulás, és
helyettesíti az életet. Shakespeare-nél
Horatio a végkifejletet látva sztoikus
öngyilkosságot akar elkövetni („bennem a
dánnál több a római"), csak Hamlet
kérésére marad életben, hogy teljesíthesse
barátja végakaratát. A színházban ez a
fordulat elmarad. El is kell maradnia,
mert Horatio eleve Hamlet ügyébe vetette
életét, tehát egyrészt semmilyen külső
fordulat nem befolyásolhatja, másrészt az
autonómia, a személyes szabadság
képzete fel sem merülhet benne. Tímár
tehetségét bizonyítja, hogy képes - a fi-
gura eleven életéről lemondva is, csak
ügyéből merítve emberi tartalmat és mű-
vészi erőt - tényezővé tenni Horatiót. De
merőben lírai - s így eszmei - tényezővé.
Az alakítás is olyankor igazán hite-les,
amikor következetesen vállalja a lí-
raiságot. Roppant szerencsétlen az a ren-
dezői megoldás, hogy Fortinbras záró
szavait Horatio mondja el. A szüzsé
szintjén egyenesen képtelenség, mert a
szegény diák, kinek mije sincs jókedvén
kívül, nem rendelkezhet a királyi udvar-
nál. A koncepció dimenziójában pedig
súlyos következetlenség, mert az egész
előadás kérdésfeltevéséből az következik,
hogy Horatio legfeljebb meggyőzheti
Hamlet felől és igaz ügyéről a kétkedő-
ket, legfeljebb elmondhatja Hamlet esetét,
de nem avatkozhat bele a világ dolgaiba.
Horatio az oda nem illő, üres szavak után
akkor válik csak újra igazzá, amikor leül
a halott Hamlettel szemben, és nézi,
szemébe issza, mint egy olyan látványt,
amelyet soha nem szabad elveszíteni. Az
el nem fordult tekintet - ez Horatio.

*

Huszti, Mensáros, Psota és Tímár ala-
kítása adja ki e Hamlet-produkció eredeti,
sajátos értelmét. Haumann Péter
Claudiusa nézetem szerint művészi ku-
darc. A mindenki másétól elütő, harsány
és elrajzolt játékstílus csak külső megje-
lenése valami belső tisztázatlanságnak.
Ez a király maga a két lábon járó rossz
lelkiismeret. Ebből a felfogásból elvileg
jelentős, a koncepcióba szervesen illő
figurát lehetne kifejleszteni. De Haumann
királya az első pillanattól fogva
mindenekelőtt hisztérikus. Ez a szüzsé
szintjén nagy zavarokat okoz. Először is
magatartásából olyan nyilvánvaló bű-



nössége, hogy „ezt tudtunkra adni nincs
szükség sírból jövő szellemre". Annyira
gyanúsan viselkedik, hogy nem lehet nem
észrevenni és nem reagálni rá. Így
nemcsak Hamlet éleslátása válik kérdé-
sessé, nemcsak a királyné tűnik ostobának,
hanem az egész udvar magatartása
lehetetlen. Továbbá ez a Claudius egyál-
talán nem király, képtelen uralkodóian
fellépni és cselekedni, ami egyrészt el-
lentmond a cselekmény tényeinek, más-
részt újra csak érthetetlenné teszi az udvar
magatartását. Voltaképpen csak élveteg
lénye, a királyné iránti szerelme nyer
plasztikus és hiteles megformálást. De a
figura az előadás lírai dimenziójában sem
bontakozik ki. Pedig a probléma szinte
önként adódik: egy ember - ha szabad így
mondani - biológiailag képtelen
feldolgozni a bűnt, az méregként háborog
benne, de nem tudja kiadni magából.
Claudius is felismeri, hogy választania
kellene a világ és az erkölcsi világrend
között, ám ő teljesen érzéki lény, aki nem
választhat mást, csak a világot - és a bűnt.
Helyzete és személyiségének dinamikája
együttesen rákényszerítik, hogy cinikus
legyen, és esendő bűnösből eltökélt
gazemberré váljék. Haumann egyet-
lenegyszer, a király monológjában érzé-
kelteti az önmaga csapdájába esett ember
problémájának szerkezetét, de nem ezt
viszi végig, az alakítás egésze csak egy
pszichózist ábrázol. Mintha a rendező és a
színész ezúttal inkább a figura pszicho-
lógiájának, mint életproblémájának a
megértésére törekedett volna. Igaz, az
alapkoncepció perspektívájából a király
tarthat a legkevésbé számot megértésre,
hiszen ő a világ rútságának példaszerű
tünete, s mintha ezt az egyoldalúságot
kompenzálná a lélektani megértés. Ez
azonban döntően más művészi kérdés-
feltevés, mint ami Hamlet, Polonius vagy
a királyné alakjából vehető ki, sőt
önmagában is ellentmondásos. Pedig a
koncepció és Haumann Péter színészi
alkata, tehetsége a többiekével egynemű és
egyenértékű megformálásra is lehetőséget
adna.

A többi alakítás a szerepek hagyomá-
nyos keretei között mozog, legfeljebb
árnyalatokban hoz újat. Kiemelném Piros
Ildikó Opheliájának a szokásosnál termé-
szetesebb, elevenebb vonásait, különösen
bátyjához és apjához való viszonyában. De
két legfontosabb sajátossága: a vonzó és
végzetes naivság, főleg pedig a minden
borzalmat feloldó báj szembe-szökően
stilizált, tehát nem az, ami. Meg kell
említeni továbbá Horesnyi László

Guildensternjét, aki derék, bumfordi jó-
pofából előttünk válik öntudatlanul, a
körülmények hatalma alatt közönséges
csendőrré.

Szinte Gábor díszletével kapcsolatban
fel kell figyelni arra, hogy az egyes ele-
mek heterogenitása ellenére is pozitív
szemléleti változás történt mondjuk az
Othello színpadához képest. Szinte ezúttal
nem különböző időben és helyen le-zajló
események valóságos helyszíneit idézi fel,
hanem egy időtlen, szimbolikus térben
megrendezett demonstráció szín-helyét
formálta meg. A színpad most tényleg
szellemi és színészi játéktér.

*

A Madách Színház Hamlet-előadásának
koncepciója arra vall, hogy a társulat
vállalta a darabválasztással együtt járó
esztétikai maximalizmust, és - a maga
módján - valóban a kor legnagyobb, végső
kérdéseit veti fel és válaszolja meg a
megformálással. Az a három kérdés, hogy
„miért nem cselekszik Hamlet?", hogy
„milyen lehetőségei vannak az em-
bernek?", s hogy „mi a színház feladata,
azaz milyen színházat kell csinálni?",
ebben a produkcióban is ekvivalens.

Hamlet itt azért nem cselekszik, mert
megértette a világot és benne saját hely-
zetét, tudja, hogy válságkorban él, tudja,
hogy valami szörnyűség történt, tudja,
hogy a fejlődést visszafejlődés követte,
tudja, hogy nincs kiút, tudja, hogy tehe-
tetlen egy egész világgal szemben. De ő
maga ragaszkodik az erkölcsi eszmények-
hez, egyéni morálja tartalmát egy volt
humanista kultúrából meríti, és szembe-
állítja az egész létező erkölccsel, a már
megtapasztalt és felismert, de egyszerre
talajtalanná vált értékeket képviseli egy
demoralizált világban. Tehetetlen ellen-
zéke mindannak, ami létezik, mert nem
felel meg eszményképének, s nem marad
számára más - morálisan tiszta - lehető-
ség, mint egyéni magatartásában fittyet
hányni a létnek, és következetesen fel-
mutatni az erkölcsi eszményt. Hamlet-nek
sem a kicsinyes kötelesség (a vér-bosszú),
sem pedig a megoldhatatlan feladat (a
kizökkent idő helyretolása) nem válhat
igazán ügyévé; nála maga a példamutatás
válik üggyé, a magatartás tartalommá.

Ez a felfogás világnézeti jellegű, sőt
amennyiben arra vonatkozik, hogy „mi-
lyen lehetőségei vannak az embernek",
közvetlenül világnézet. Mi sem könnyebb,
mint valamely tevékeny, gyakor-

lati világfelfogás álláspontjáról bírálni ezt
a moralista koncepciót. Ám cl nem
fogadása, legélesebb elutasítása sem
foszthatja meg jogos pátoszától. A világtól
elzárkózó tiszta moralitás az emberileg
tisztességes tényszerű tehetetlenségnek, a
tényszerűen tehetetlen emberi
tisztességnek nemcsak lehetséges és léte-
ző, hanem reprezentatív formája is. Egy-
szerűen megadásnak lehetne tekinteni, ha a
demoralizált világ merő tagadása -
tehetetlensége ellenére - nem volna
egyúttal mélyen jogosult is, és ha az
emberiségnek nem kellene elveszíthetetlen
örökségként megőriznie azt a hitet-
lenséget, amelyet régi, de kétségtelen ér-
tékekhez ragaszkodó szép lelkek táplál-
nak a mindenkori új világ jogosultsága
iránt. Persze a Madách Színház Hamlet-
megformálásából kivehető világnézetnek a
hitetlenség csak egyik mozzanata. A világ
iránt tanúsított hitetlenséget s az ebből
következő pesszimizmust éppenséggel
intenzív hit kompenzálja; hit egy olyan
erkölcsi rendben, amely akkor is érvényes,
ha semmilyen tapasztalat nem felel, és
aktuálisan nem is feleltethető meg neki. A
társulat mint kollektív alkotó hisz Hamlet
példájának értelmében, azaz tárgyi
tartalmában: a Hamlet által meg-testesített
és képviselt humanista értékekben és
értelmes céljában: h o g y megértsék és
kövessék. A produkció végül is arra
hivatott, hogy a hitetlenekben hitet
ébresszen, a hivőket megerősítse hitük-
ben, s így a hatáson, a közönségen ke-
resztül mégiscsak kapcsolatot találjon a
világgal. Ezen a Hamlet-előadáson mara-
déktalanul beteljesedik a drámát régóta
üldöző sors: igazsága tisztán hitbéli kér-
déssé válik.

Mármost milyen választ ad a produkció a
megformálás kérdéseire? Mindenekelőtt
arra, hogy „mi a színház fel-adata". Hamlet
ebben az előadásban is elmondja híres és
agyonidézett szavait arról, hogy a színjáték
„föladata most és eleitől fogva az volt és
az marad, hogy tükröt tartson mintegy a
természetnek: hogy felmutassa az
erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön
képét, és maga az idő, a század testének
tulajdon alakját és lenyomatát". Az előadás
az utolsó pont kivételével vállalja és
teljesíti is a feladatot. „Az idő, a század
testének tulajdon alakját és lenyomatát"

tüntetően nem mutatja fel;
programatikusan nem él a modern
színháznak azzal a lehetőségével, hogy
egy klasszikus dráma világába
metaforikusan bevonja korunk tapasz-
talatát, hogy a Hamlet-dráma által a tör-



ténelmi tapasztalatokat, illetve a Hamlet-
drámát a történelmi tapasztalatok által
ábrázolja. Most eltekintve attól, hogy
korunk tapasztalata valójában tapaszta-
lathoz nem mérhető, és „századunk tes-
tével" kapcsolatban az „alak" már a helyzet
megszépítése, a történelmi tapaszta-
latoknak nem kell sem ténylegesen, sem
metaforikusan jelen lenniük a színjátékban
ahhoz, hogy mégis benne legyenek. A
tanulság visszautal az eseményekre; az
elutasító válasz is válasz. A Madách
Színház Hamlet-előadása éppen azzal
reflektál korunk tapasztalatára, hogy nem
vonja be saját világába. Ezzel szemben
tükröt tart neki: az „ízlés tükrét". Hamlet
feladata és példamutatása voltaképpen a
színház feladatának és példa-mutatásának
modellje - nem véletlen, hogy Hamlet az
előadásban már-már

művész. Az élményeit versekké formáló,
gesztikus kifejezésre hajlamos, olvasva
járó-kelő, színészeket pártoló és oktató,
színjátékot rendező Hamlet demonstrálja
nekünk az elzárkózás és a megadás közti
harmadik utat: a művészi tevékenységet
mint az elárult életértékek megőrzésének
és felmutatásának érvényes és hiteles le-
hetőségét. Ami a drámai hősnél csak így
alakul, az a színháznál program. Eszerint a
színház feladata nem más, mint hogy a
társadalom lelkiismerete legyen, az az
erkölcsi érzék, amellyel a néző megítélheti
saját tetteit és gondolatait.

Mit jelent ez a megformálásra nézve? A
kérdést fel kell bontanunk: mit jelent
általában a formakoncepcióra nézve, és
mit jelent sajátosan a színjáték stílusa és
formája tekintetében? Volt már szó róla,

hogy ez a Hamlet-koncepció alapvetően
lírai. Nem poétizálási szándék, hanem a
világnézeti kérdésfeltevés követeli meg az
átlépést másik műnembe, a dráma radikális
lirizálását. Ha a rendező meg akarja őrizni
a koncepció értelmét, az értékszimbolika
tisztaságát, mérsékelnie kell a drámai
életet, vissza kell fognia a szereplők saját
dinamikáját, jól megvont jelentéskörükben
kell tartania az alakokat. Amint
elszabadulnak a drámai személyiségek,
bonyolult és sokértelmű viszonyokba
kerülnek egymással, az embereket nemcsak
belülről és önmagukban, hanem másokban,
mások sorsában visszatükröződve is látjuk,
a szándékok és az eredmények különválnak
egymástól, a tetteknek zavarbaejtően sok
színük támad. Ennek itt nem szabad
megtörténnie, mert Hamlet pozitivitása
feltétlen - tehát az ő alapvető viszonyulásai
mindenkinek kijelölik a helyét. Csakhogy
van három tényező, amely megzavarja a
lírai kompozíciót.

Először is: igaz, hogy Ádám Ottó el-
képesztő mértékben meghúzza a darabot,
és majdnem mindent elhagy, ami zavarná a
koncepció egyneműségét, és az is igaz,
hogy a színjáték autonóm mű-alkotás,
amely saját szerkezeténél fogva hat, az
előadás mégis egy adott Shakespeare-darab
virtuális háttere előtt zajlik le, amelyet
lehetetlen eltüntetni szellemi
látómezőnkből. Hiába marad ki Hamlet
majd' minden kegyetlen megnyilatkozása,
például kétségbeesetten durva ki-törése az
anyjával való jelenet vége felé, a halott
Polonius feletti gúnyolódás, az elbeszélés
Rosencrantz és Guildenstern hidegvérű
elintézéséről, hiába marad ki Hamlet és a
százados párbeszéde és a „Hogy vádol
engem minden alkalom" kezdetű monológ,
hiába marad ki Horatio autonóm élete, és
hiába marad ki Fortinbras alakja. Az
előadás nem e mozzanatok nélkül hat, mert
a hatásban benne van az elhagyás gesztusa,
a közvetlen művészi hatást polemikus
felhangok kísérik. Mindezek a mozzanatok
negatíve belejátszanak a produkcióba,
elintézet-len ügyekként, problémákként
jelen van-nak benne. Az előadás
leküzdhetetlenül „szellemképes".

Másodszor: a lírai koncepció mégis-csak
egy drámai anyagon keresztül valósul meg,
amelynek feltétlenül van valami
önmozgása, továbbá az igazán eleven
színészi alakítások, a színjáték saját fe-
szültségei is spontánul drámaiságra tör-
nek, s így elkerülhetetlenül támadnak
bizonyos ellentmondások. Az előadásban
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az emberi kapcsolatok, az emberi érték-
viszonyok konstrukciója, az értékhierar-
chia első pillantásra szemléletes és szilárd.
Ha viszont a részletek felől próbáljuk
megérteni az egészt, tisztázatlanságokba
ütközünk. Mindenekelőtt feltűnően
tisztázatlan a viszonyítási rend egyik
sarkpontja: Hamlet apjának a képe. A
szellemjelenés megformálása teljesen
elhibázott. Igaz, egy olyan korban,
amelyben már nem él sem a szellem-hit,
sem a reneszánsz dramaturgiai konvenció,
nehéz megoldani a problémát. Lessing -
azt hiszem - jól látta a lehetséges
hatásmechanizmust: a szellem inkább
Hamletre tett hatása által hat reánk, mint
önmaga által. Ebben az előadásban vetített
szellemet látunk. Hamlet alakja el-vész a
szellem roppant arányai mellett, a néző
figyelmét a hatalmas vetített figura vonja
magára. Csakhogy a szellemet különböző
beállításokban „élethűen" mutató, helyüket
változtató, de magukban mozdulatlan
képek szerfölött gyermetegek és komikus
hatást keltenek. Marcellus, Bernardo és
Horatio fizikai cselekvései (üldözés,
fegyverhasználat) a fal túloldalán levő
vetített képpel kapcsolatban csak fokozzák
a nevetségességet. Az akusztikai
megformálás ezzel szemben (mind Bodor
Tibor, mind Bessenyei Ferenc dikciójával)
szép, és Hamlet fel-indultságával együtt
azt az eszményi alakot idézi fel, akit
megszoktunk. Egészében tehát az apa
intonációja felemás és zavaró. A
továbbiakban a felemásság már eszmeileg
is fellép. Hamlet szavaiban, azaz explicit
ideológiájában az apa alakja szent és
sérthetetlen, magatartása, azaz implicit
ideológiája viszont egyetlen szimbolikus
tagadás. De mivel ebben az előadásban a
magatartás - mint példa - válik
tartalommá, a megtagadás az erősebb
színpadi tény. Tovább bonyolítja a
helyzetet, hogy -- mint már volt szó róla -
Psota alakításában a királyné végtelen
elgyötörtsége is visszakérdez a néhai
Hamlet király alakjára. Ráadásul fel-
tűnően tisztázatlan a viszonyítási rend
másik sarkpontja is: Claudius figurája. A
színészi alakítások elemzésekor már
elősoroltam a problémákat. Kiegészítésül
csak egyet: Haumann alakításában a király
nem szatír, nem „parázna, vérnősző
barom", érzékisége, szerelme fölötte áll
annak a romlottságnak, amivel a szellem
és Hamlet vádolja, voltaképpen ez az
egyetlen emberi vonása. Haumann mély,
egész embert megmozgató érzést, szen-
vedélyt ábrázol, ami éppen azt hozza fel-
színre a királyból, ami benne emberileg a

legjobb. A színpadi evidencia újra csak
kikezdi a szimbolikus értékrendet: Ham-
let király és Claudius mitologikus szem-
beállítása és összevetése elveszti feltét-
len érvényességét. Végül is nem térhe-
tünk ki az elől a felismerés elől, hogy
mindez a tisztázatlanság visszaháramlik
magára Hamletre; tehát az előadás viszo-
nyítási rendjének középpontja is váratla-
nul tisztázásra szorul. Ha nem hihetünk el
Hamletnek mindent fenntartás nélkül,
akkor megtörik az alak pozitivitásának
feltétlensége, és veszélybe kerül a kon-
cepció lírai tisztasága, szimbolikus egy-
értelműsége. Akkor Hamlet minden ref-
lexióját úgy kell felfognunk, mint szub-
jektív kísérletet életproblémáinak meg-
fogalmazására és megoldására - azaz

drámaian. Ebből a módszerből azonban
már egy más előadás következik.

A harmadik tényező, amely spontánul
felhívja a figyelmet a kompozíció mé-
lyebb problémáira, bizonyos jelenetek
feltűnő hatástalansága. Ilyen például
Ophelia két „őrülési jelenete". A meg-
rendülés elmaradásának közvetlen oka
bizonyára az, hogy Opheliára itt a szó
legszorosabb értelmében igazak Laertes
szavai: „bánat, levertség, a pokol maga
őnála mind kellemre változik". A játék
olyan szépen mondja ki a rettenetet, hogy
azzal föl is oldja. Ráadásul -- mint már
említettem - szembeszökő a s z í n é s z i

stilizálás: a kellem enyhén kellemkedés-
sé, a szépség enyhén szépelgéssé
finomodik, s így súlya vész a jelenetnek.
De van a hatástalanságnak egy mélyebb
oka is: az előadás szerkezetében Ophelia
bal-sorsa csupán epizód. Igaz: okozatként
következik Hamlet tettéből, igaz: magá-
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ban is fájdalmas epizód, igaz: hozzájárul
ahhoz, hogy Hamleten úrrá lesz a fata-
lizmus - még sincs szerves belső össze-
függésben Hamlet tragédiájával. Ophelia
sorsa, ha csak okozati kapcsolatban van
Hamlet sorsával és nem világít be a
Hamlet-tragédia lényegébe, elkerülhetet-
lenül melodramatikussá válik. Hasonlóan
áll a dolog a sírásójelenettel is. A két sír-
ásó figurája ebben az előadásban zsáner-
szerű, fellépésük ártatlan humorú ellen-
pont a mind komorabbá váló tragédiához,
egyszerű kontraszt, amely mellett jobban
érvényesül a tragikus cselekmény. A
tragikum és a komikum híres shakespeare-
i keveredése, az eredeti értelmű
tragikomikum itt nem jön létre. Pedig nem
véletlen, hogy a visszatérő Hamletet éppen
egy temetőben látjuk viszont, nem véletlen
a halálközelség, a hideglelős humor.
Hamlet a királynéval való jelenetben elérte
mindazt, amit egyáltalán elérhet: világossá
tette élete példáját, és talált egy embert,
akit példája, példájának megértése
ráébresztett arra, h o g y meg kell
változtatnia életét. Hamlet ezzel a dráma
világán belül betöltötte hivatását, személy
szerint nincs több esélye. Ha szabad így
mondani: kifutotta magát. A továbbiakban
már nem alanya, csak tárgya sorsának. A
drámában is így van, de az előadásban
még inkább. Milyen simán beleegyezik a
száműzésbe. S mivel kimarad a
Horatióhoz intézett levél és az elbeszélés
cseles megmeneküléséről, visszatérése
ennyire redukálódik: „ki vagyok téve
országába mezítlen". Végül Osrick
kérdését követően a hosszú szünet és a
kitérő válasz milyen világosan elárulja,
hogy Hamlet pontosan tudja: ha személye
kitétele által megfelel a ki-hívásnak, életét
a vaksorsra bízza. De megadja magát a
fatalizmusnak. Miután Hamlet eltávozott
anyjától, a példa és a személy különválik.
Hamlet életének példája eleven, de ő maga
már csak élő-halott. Ez a fordulat válik
drámai-szín-padi költészetté a
temetőjelenetben. Ha a két sírásó jelenete,
illetve az Első sírásó-Hamlet-Horatio
jelenet csak hangulati kontraszt Hamlet
sorsához, és nem világít be halálos
komikummal a Hamlet-tragédia
lényegébe, elkerülhetetlenül zsánerszerűvé
válik. A hatástalan epizódok újra
visszavezetnek az alap-problémához,
Hamlet felfogásához. A rendezés szemmel
láthatóan húzódozik attól, hogy a darab
legfájdalmasabb mozzanatait szerves
összefüggésbe hozza Hamlet személyével.
Kétségtelen: ha a sok-sok meghasonlás
nem kizárólag a

külső sors csapása, hanem szükségszerű
viszonyban van Hamlet magatartásával,
akkor ismét csak megtörik az alak poziti-
vitásának feltétlensége, és veszélybe kerül
a koncepció lírai tisztasága, szimbolikus
egyértelműsége. Akkor nemcsak a többi
szereplőnek kéne Hamlet tükrébe nézni,
hanem Hamletnek is önmagát kéne
felismernie mások sorsának tükrében. Ez
azonban már egy más előadás.

A produkcióban érzékelhető meg nem
felelések jól mutatják, hogy a dráma el-
fojtása a koncepcióból fakadó belső
kényszer, mert a drámai mozgás óhatat-
lanul a lírai felfogásmód ellen fordul. Ha

az alapképlet - abszolút morális hős kontra
demoralizált világ - változatlan maradna,
de a drámai mozgás mégis kibontakozna,
akkor elkerülhetetlen volna a következő
problematika: a morális hős csak addig
tudja megőrizni feltétlen pozitivitását,
ameddig pozíciója valóban a magába
vonult moralitás, és példája csak általában
érvényes, amint azonban kimozdul a
benső harmóniából, és egyes emberekkel
lép kapcsolatba, követelményeiben és
megítéléseiben elvonatkoztat a
lehetőségektől, és abszolút mércét állít.
Abszolút mércét azonban a kivételes
ember is csak önmagának állíthat fel, nem
pedig másoknak. Egy abszolút morális
Hamletről a drámai összeütközések során
valóban drámai módon bebizonyosodnék,
hogy érzéketlen és közömbös a gyarló
emberek belső problematikája iránt. A
szép lélek, ha kilép a világba, kegyetlenné
válik. Ne feledjük, egyszer Hamletben is
felrémlik: „kegyes szándék kegyetlenségre
hajt, rossz kezdetnek rosszabb lesz vége
majd". Feltételezem, hogy kevés felfogás
áll távolabb e Hamlet-produkció alkotó
kollektívájától, mint ez. Pedig ez a
Hamlet-probléma belülről kísérti az
előadást. Igaz, Hamlet itt nem kegyetlen,
de értetlenségét nem sikerült kiküszöbölni.
Nem érti Opheliát, mert nem tudja
olyannak látni, amilyen, külső és belső
korlátaival együtt, és nem érti az anyját,
mert nem tudja fel-fogni Claudiusszal való
viszonyát. Horatiót is csak azért érti, mert
annak nincs önálló élete, hanem teljesen
feloldódik őbenne. Ophelia és - eredeti
megformálása miatt főleg - a királyné
balsorsa rávilágít, hogy Hamlet
követhetetlen. Ophelia nem tudja
feldolgozni a Hamlet-jelenséget, a
királyné pedig csak éle-tét feláldozva tud
hű maradni hozzá. De Hamlet bizonyos
értelemben még önmaga számára is
követhetetlen: a példa, ha kiteljesedett,
feleslegessé teszi magát a

személyt. Hamlet az utolsó felvonásban
már nem hős, hanem csak „a halál roko-
na". Mindez persze nem érzékletes valóság
az előadásban, csupán veszély. S az ilyen
veszélyeket elkerülendő, kellett
visszafogni a drámát.

Való igaz, hogy egy erősen lírai meg-
formálásban művészileg jogosultan ki lehet
kerülni a moralista magatartás csapdáit, el
lehet tekinteni az élet dialektikájától. De a
lírai megformálásnak megvannak a
hátulütői is. Nem az a legnagyobb baj,
hogy - miként láthattuk - szükségképpen
keletkeznek belső tisztázatlanságok,
feszültségek, meg nem felelések. Még
csak nem is az, hogy a szép lélek, a schöne
Seele a poétikus, sőt poétizáló ábrázolás
következtében olykor-olykor szép-lélekké,
Schöngeistté válik. Az igazi hátulütő az,
hogy a radikális koncepció - ahhoz, hogy
tisztán érvényesülhessen - mindenekelőtt a
megformálás tompítását, mérséklését,
elfinomítását követeli meg. A
mondanivalójában maximalista produkció
meghitt, bizalmas, bensőséges hangot üt
meg, nemcsak lírai koncepció, hanem - a
kifejezés köznyelvi értelmé-ben - l írai

kedély is nyilatkozik meg ben-ne. Ez a
szelídebb érzelmek kifejezésére alkalmas,
lágyabb formálás nincs arányban a
kérdésfeltevés végső és egyetemes
jellegével. Az indíttatását tekintve roppant
ambiciózus formakoncepció a líra
közegében hirtelen összezsugorodik.

A konkrét színházi stílus csak megerősíti
ezt az egyenlőtlenséget. Pedig ez a stílus is
demonstratív. Van az előadásban egy
meghökkentő részlet: a színészek sorsa
iránt érdeklődő Hamletnek Rosencrantz a
következőket mondja: „iparkodásuk a
szokott lépésben halad, de ott van, uram,
egy kotlóalja gyermek, akik túlsikoltják a
szavalást, amiért rettenetesen
megtapsolják őket. Ezek vannak most
divatban, s a közönséges színházakat (mert
így nevezik már) úgy lecsepülik, hogy
sokan, kardviselő férfiak, félve a
lúdtolltól, alig mernek odajárni". A
drámában ezzel a szöveggel kezdődik az
egyetlen igazi kitérő, amely a Shakes-
peare-korabeli színházi élet egy belhábo-
rúságára céloz. Hogyhogy egy döntő
fontosságú drámai szövegeket elhagyó
Hamlet-előadásban elhangzanak ezek a
szavak? Színházi életünk közegében nem
nehéz megérteni. Ádám Ottó - mint a
rendezés egészével - itt egy szereplő
szavaival is állást foglal a színházi irány-
zatok vitájában, abban a kérdésben, hogy
„milyen színházat kell csinálni". Az
avantgardista vagy legalábbis a magyar



színházi hagyomány sáncai mögül annak
látszó törekvésekkel szemben kiáll a
hagyományok mellett. Ádám Ottó e ha-
gyományok szellemében klasszikus
realista ábrázolásra: a helyzetek és a jelle-
mek (motiváció, jellemvonások, pszicho-
lógia) minél pontosabb és teljesebb kidol-
gozására törekszik. És Mensáros vagy
Psota alakítása bizonyítja, hogy ez a já-
tékmód valóban életképes és eredeti érté-
keket tud teremteni. A klasszikus realista
stílus azt eredményezi, hogy a legerősebb
mondanivaló is halk vonásokban fejeződik
ki. Ez nemcsak a jellemábrázolásra,
hanem a koncepcionálisan fontos
cselekményfordulatokra is áll. Jó példa
erre az, ahogy a királyné a színjáték-
jelenettől kezdve egészen finom gesztu-
sokkal új irányt ad a lírai cselekménynek.
Az előadás legjobb pillanataiban csak
azért lehet olyan érzékeny és finom, olyan
plasztikus és tiszta, mert az emberről és az
életben adódó emberi viszonyokról
alkotott felfogást az emberi érzelmek
mélyen átgondolt, igazi kultúrája tölti el.
Ám akár a lírai megformálásnak, ennek a
hagyományos realizmusnak is megvannak
a hátulütői. Nem az a legnagyobb baj,
hogy a népes szereplőgárdán belül
színvonalukat tekintve egyenlőtlenek az
alakítások. Még csak nem is az, hogy
egyes alakítások között vannak bizonyos
stíluskülönbségek. Az igazi hátulütő az,
hogy az egyetemes ambíciójú Hamlet-
koncepció az életben adódó lépték
megőrzése következtében beszorul egy
középfajú dráma dimenziójába. A
klasszikus realista stílusnak ugyanaz az
eredménye, mint a líraiságnak: a kon-
cepció és a megformálás egyenlőtlensége.

Ha a társulat által vállalt esztétikai
maximalizmust valóban komolyan
vesszük, és kritikailag is érvényesítjük,
végül azt is el kell mondani, hogy a
realista stílus viszonylagos egysége
mögött a meg-formálás nem következetes,
nem egységes. A drámaiatlanított,
önmaguknál mindig többet jelentő,
szimbolikus eseményeket nem is lehet
klasszikus realista megformálással
érzékletessé tenni. Polonius és a királyné
remekmívű megformálása persze
elsősorban a színészi tehetséget és tudást
dicséri, de azt is fontos lát-ni, hogy a
klasszikus realista módszer csak a
Hamletet körülvevő figurák esetében
igazán életképes. A szimbolika náluk
ugyanis valóban be van zárva az
egyéniség, az egyéni sors határai közé,
pontosabban csak az egyéniség, az egyéni
sors érzékletessé válása jóvoltából vilá-
gosodik meg. Mensáros és Psota abszo

lút individuális, de belső problematikáját
tekintve reprezentatív jellemet és sorsot
formál meg, és mindkét alakítás kizárólag
a megformálással épít a maga számára
konszenzust. Viszont Hamletnél a példává
emelt magatartás a lényeg; a szimbolika,
az ügy az egyéniség, az egyéni sors fölött
lebeg, s - mint az alakítás elemzésekor
megpróbáltam kimutatni - a személyiség
közvetlen varázsa fogad-tatja el. Huszti
nem annyira individuális jellemet és sorsot
formál meg, mint inkább egy magatartást
reprezentál. Nem épít a maga számára
konszenzust, hanem az eleve fennálló
konszenzusra apellál. Persze Huszti is
klasszikus realista stílusban játszik, csak
éppen az alakítás logikája fordított, és
hitelessége dől el másutt, mint a többi
esetben. Ez a Hamlet-alakítás bizonyára
sokat fog gazdagodni, s lehet még
sokrétűbb és színesebb, de nem lehet
megformáltabb. És ez elsősorban nem
színészi tehetség és tudás kérdése, hanem
az egész előadás koncepciójából és
konstrukciójából következik.

Az a tény pedig, hogy Hamlet alakjának
hitelessége és ügyének igazsága - tehát az
egész koncepció érvényessége - nem a
megformálás konszenzust terem-tő
hatalmán, hanem a konszenzus eleve való
fennállásán áll vagy bukik, nem ke-
vesebbet jelent, mint hogy a produkció
tulajdonképpen előfeltételezi azt, amit
szuggerálnia kellene. Így aztán az előadás
csak részben töltheti be hivatását: meg-
erősítheti hitükben a hivőket, de a hitet-
lenekben már nem ébreszthet hitet. Aki
maga is nem hisz mindabban, amiben az
előadás alkotó közössége, az minden
igyekezete ellenére is legfeljebb csak
egyes művészi értékeket tud méltányolni
(és ilyen nem kevés van az előadásban),
de nem képes bekerülni a produkció
világába. Az többnyire csak annyit érezhet
és érthet, hogy amit lát -- Goethének saját
Iphigeniáját illető ironikus kifejezésével élve
-, „átkozottul humánus".
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Egy keserű kórkép
dicsérete

Ki is az az Ivanov?
„Az Ivanovhoz hasonló emberek egyet-
len problémát sem oldanak meg, össze-
csapják kezüket a fejük fölött, idegesek,
nyavalyognak, ostobaságokat követnek el.
És amikor végül szabadjára engedik
petyhüdt, fegyelmezetlen idegeiket, el-
vesztik a talajt a lábuk alól . . . Vakme-
rően arról ábrándoztam, hogy mindazt
összefoglalom, amit valaha is írtak nya-
valygó és mélabús emberekről, és az Iva-
novval véget vetek mindezeknek a firkál-
mányoknak." Így értékeli darabjának
főhősét Csehov. A darab légkörét az
unalom határozza meg. Mindenki unat-
kozik a színen, mindenekelőtt a címadó
hős, akit esténként Lebegyevékhez kerget
az otthonában rárontó, kibírhatatlanul
sivár érzés, hogy azután ott gyötrődjön
tovább, az unalomtól teljesen elhülyült
vendégsereg körében; unatkozik
egymagában a halálosan beteg feleség, a
szegény gróf-nagybácsi, aki estéről estére
azért a kegyért könyörög, hogy hadd
unatkozhasson ő is Lebegyevéknél;
unatkozik a Lebegyev-házaspár, és
lányuk, Szása, aki kilátástalan életét egy
„tevékeny szerelem" élményével óhajtaná
kirántani a várható kátyúból. Csak Borkin,
a jószágigazgató nem unatkozik, mert
állandóan galád - és többnyire képtelen -
terveken töri a fejét, továbbá Lvov, a fiatal
körorvos, a sótlan becsület megszállottja,
akit önnön kiválóságának érzése színültig
betölt. Az unalomhoz még valamiféle
meghatározatlan, elmosódott bűntudat
érzése is társul - a darab
legellenszenvesebb figurájának,
Borkinnak valósággal szavajárása a
„bűnös vagyok", de annak érzi magát a
gróf és Lebegyev is, nem beszélve
magáról Ivanovról. Noha ő mélyen átéli
bűntudatát, ez az érzés nála sem kötődik
konkrét indítékokhoz. Látja fizikai és lelki
le-romlását, „önmagán kívül keresi, de
nem találja az okokat; ekkor önmagában
kezdi keresni őket, és csak bizonytalan
bűntudatra lel". Ez Csehov véleménye.

Azért bocsátottam ezt előre a kaposvári
Csiky Gergely Színház Ivanov-elő-
adásáról, mert a közvélemény egy nosz-
talgikusabb, álmatagabb Csehov-képet
dajkál magában; mintha Csehov a pusz-


