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Brutushoz hasonlítja. A Hamlet témája,
mint a Ju l ius Caesar témája is - szerinte - a
lázadás. Lázadó, igen, mint a szertelen,
forrófejű fiatalság. De politikai értelmében
nem az. A „lázadó" Hamlet kardja a
„gyilkos, vérparázna dánt" döfi le, nem a
tirannust, aki elnyomta népét, romlásba
döntötte Dániát! Oly-kor bátorítja, tettre
serkenti önmagát - „Ó, vért kívánj hát,
gondolat!" - s marad a szenvedélyébe
merült, lobbanékony, de határozatlan ifjú,
örök küzdelemben kételyeivel.
(Monológjai nem árulják el, mi rejlik e
kételyek mélyén? Vajon olyan
motívumok, amelyek egy heroikus ifjú
lelkében támadnak, aki úgy érzi, az ő
feladata megmenteni Dániát? Akit a
„kizökkent idő" hősi tettre sarkall, többre,
mint a személyes bosszú vágya? Hamlet
ugyan félti népe és országa sorsát, mégis
mindent feledve csak a bosszú terve
foglalkoztatja. Apja meg-gyilkolásának,
anyja szégyenének traumája tölti be
minden gondolatát, úgy, mint a hulla
Ionesco Amadé jában, amelytől lehetetlen
megszabadulni.

Az Erzsébet-kori színház közönsége
még alig felejtette el a középkori dráma
hagyományait, és fogékonyabb volt a
színpad szimbolikus üzenete iránt, mint a
mai néző, aki az intellektuális kritika
hatása alatt áll. Hamletben felismerte az
örök ifjút, az új nemzedék fiát, robbané-
kony szenvedélyével és megmagyarázha-
tatlan motívumaival. Ez a Hamlet nép-
szerű volt.

Érzelmeinek és gondolkozásának áll-
hatatlansága ismerős volt a nézők előtt,
mint Tavasz Isten mítosza, aki elűzi a Tél
Királyt, ismerős volt, mint az a
bizalmatlanság, amely két nemzedék kö-
zött tátong.

A színen egy nemes gondolkodású ifjút
láttak, aki szembeszáll az ellenséges
világgal. Á néző a színpadi cselekmények
és látványok igézetében nem firtatta a
darab szereplőinek hitelességét, ami a
későbbi századokban bonyolult kuta-
tásokra adott alkalmat. A színpadot be-
töltötte annak az ifjúnak gyötrelmes ver-
gődése s végül tragédiája, aki ismerős volt
jellemének kifürkészhetetlenségével,
szenvedélyének váratlan kitöréseivel,
férfias dacával, elszántságával, gyermeki
érzelmességével. Szellemi kapcsolatunk az
új nemzedékkel töredezik, higgadtabb
vérmérsékletünk ellenáll vulkánus
kitöréseiknek, szembeszáll me-
részségünkkel, de az Erzsébet-kori kö-
zönség késő utódai is féltő gonddal

tekintenek rájuk, mint a megsértett,
megalázott, megrémített Gertrud, aki-nek
ajkáról az anyaszív rajongásával röppen el
utolsó sóhaja:

„Ó, édes Hamlet!"
Ez az érzelmes, végső akkord zengett

tovább a Globe színház megrendült kö-
zönségének lelkében, elhalkítva minden
más emléket. A könnyeken át mindent
megértettek, amit az utókor nem értett:
olyan volt ez a Hamlet herceg, akár a
fiunk.

KROÓ ANDRÁS

Egy rendhagyó főpróba
tanulságai

Egyáltalában nem a megszokott módon
zajlott le szeptember végén a Madách
Színház Hamlet-főpróbája. Pontosabban
főpróbái. Két egymást követő estén
(szeptember 22 -23. ) nyilvános főpróba
volt, amelyekre - a főként egyetemeken
kiragasztott plakátok szerint - minden
érdeklődőt szeretettel vártak. A felhívás-
nak megvolt az eredménye : háromnegyed
hétkor elfogyott az utolsó ülőhely is a
földszinten. A megnyitott első emelet
széksorai további öt perc alatt teltek meg,
s hét órára, a zsúfolt második eme-lettel
teljesen megtelt a ház. Különös élményt
jelentett végignézni ezen a közönségen. A
nézőtéri székeken, lépcsőkön ülők és fal
mellett állók, guggolók, kilencvenkilenc
százaléka harminc év alatti, diákkorú volt.
Életkorban, élet-módban, talán
érdeklődési kör szerint is a szokottnál
egységesebb tömeg gyűlt most össze,
hogy levizsgáztassa az új produkciót.

A főpróba ilyetén megszervezését nagy
örömmel üdvözöljük, és helyes
kultúrpolitikai fegyverténynek tartjuk;
lehetővé teszi ugyanis, hogy a diákok
tömegei nézzenek meg egy új bemutatót.
Az ilyen főpróbák rendszeres vagy gya-
kori ismétlése lehetővé tenné, hogy a
színház, mint bázisára, támaszkodhasson a
diákságra. Feltámadhatna - bár termé-
szetesen nem szó szerint - az a most jó
értelemben vett tradíció, hogy egy-egy
fergeteges, briliáns este után a diákok

„kifogják a lovakat a kocsik elől", és
diadalmasan hordozzák végig a városon
az előadás - jó hírét. Vagy - mert az íté-
lethez ez is hozzátartozik - kifütyüljék,
csúfos kudarcra ítéljék az előadást, ezzel
is harcolva azért a színvonalért, melyet
máskor megéljeneznek.

Ezek a problémák most különösen
élőek, mivel évek óta terjed szakmai és
laikus körökben az a nézet, hogy a fő-
város vezető színházai lassan elszürkül-
nek, belemerevednek egyetlen profilba.
Pozitívan szólva: a kiemelkedő tehetségű
művészek, vagy pejoratívan: a sztárok
rutin-megformálásaira korlátozódik a
színészi tevékenység, nincs csapatmunka,
ritka a művekhez, általában a színházhoz
méltó átfogó, reveláló erejű rendezői
koncepció. A kritikus elme - feltéve
természetesen, hogy kritikája jó szándékú -
miközben elvet valami meglevőt, igyek-
szik felmutatni azt az újat, azt a jobbat,
amit ezzel szemben piedesztálra állíthat.
Nem beszélek most Brookék vagy Lju-
bimovék színházáról, melyeket balgaság
volna általános, minden társulat és ren-
dező által elérendő célként emlegetni,
csupán a kaposvári, szegedi vagy szol-
noki színházak pesti vendégszereplései-
ről, ahol ugyancsak szűknek bizonyult a
nézőtér. S az előadások bizonyították,
hogy méltán.

Ilyen körülmények között a Madách
Színház új bemutatójának sorsát a diákok
kezébe letenni, igencsak bátor lépésnek
látszott. Kétségkívül erőt kellett fel-
tételezni e mögött a bátorság mögött. Az
előadás igazolta, hogy nemcsak bátor, de
helyes és jól irányzott lépés is volt ez.
Azáltal, hogy nyíltan lehetőséget adott a
véleménynyilvánításra, szinte azonnal
lojálissá tette nézőit. A fiatalok, közép-
iskolások, bölcsészek, jogászok és más
karok egyetemistái nem úgy fogták fel az
alkalmat, mint soha vissza nem térőt arra,
hogy akár jogosan, akár jogtalanul, de
feltétlenül megbuktassák a produkciót,
amit ez egyszer nem védett sem a bérletek
közönsége, sem a hónapokra előre el-
adott jegyek ténye, sem a színház patinás
neve. Nem voltak elfogultak, jóindulattal
szurkoltak. És az előadás méltó is volt a
figyelemre, amit a közönség szinte
egyöntetű tapssal köszönt meg, melybe
csak imitt-amott fütyült bele egy-két elé-
gedetlen néző. (Milyen nagy eredmény :
egy produkció, amely lehetőséget ad a
kifütyülésre is!) Reméljük, hogy egyre
igényesebb közönség fog ítélni az egyre
színvonalasabb előadásokról, az ehhez
hasonló főpróbákon.


