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Az első magyar
Hamlet-előadások
Erdélyben

Kazinczy Ferenc 1786-os bécsi útja alkal-
mával nem kerülte el a teátrumot, ahol
akkor éppen Shakespeare Hamlet című
tragédiáját játszották Schröder fordításá-
ban, az akkor híres Brockmann-nal a cím-
szerepben. Brockmann éppen tíz év óta
játszotta a Hamletet, óriási sikerrel. „Nem
esmerek semmi darabot ..., a mely inkább
érdemelné meg a játszást, mint Hamlet ..."
írja Kazinczy 1790-ben, s ugyanabban az
évben-a Schröder-féle változat alapján -
elkészült a magyar fordítással, abban a
reményben, hogy a megalakuló pesti
Kelemen László-féle társulat bemutatja. A
pesti színészek azonban első előadásaik
anyagát divatos, könnyebb fajsúlyú
darabokból válogatták. Helyettük, alig
egyéves működés után, 1793 végén a
kolozsvári színház tűzi műsorára a

Hamletet. Ezzel az elő-adással kezdődik a
magyar nyelvű Shakespeare-kultusz
kialakulása. A kolozsváriak igényességére
jellemző, hogy a Hamlet mellett rövidesen
eljátsszák a Rómeó és Júliát és az Othellót
is.

Kazinczy fordítása „Shakespeare mun-
kája, úgy a mint az, a mi Játszószíneinkre
léphet" - olvashatjuk a címlapon - hat
felvonásból áll, s az eredeti angol szöveg-
hez képest igen nagyok benne az
eltérések. A Schröder-Kazinczy változat
szerint például a dán királyfi életben
marad. Később maga Kazinczy, műveinek
éles kritikusa is elismerte, hogy egészen
el-romlott Hamlet került ki a keze alól.

Az első fogadtatás szűkszavú krónikája
egy nekrológban látott napvilágot. A

Magyar Hírmondó 1793. december 13-i
száma arról tudósít, hogy november 24-én
temették Kolozsváron Bethlen Sándor, s
„nem nyittatott meg a Theatrum is a
gyászos napon, hanem előtte való estve
ama híres Hamlet nevű szomorú-játék
játszódtatott". A következő Hamlet-előadás
tényét egy 1794. január 27-ről fennmaradt
színlap őrizte meg az utókornak. (Sokáig
úgy tudták, hogy ez volt az első magyar
nyelvű előadás!) Kolozsváron Kócsi János
alakította, mellette a fontosabb szerepeket
a kolozsvári szín-játszás úttörői: Fejér
János, Jantsó Pál, Terézia kisasszony,
Fejér István játszot-

ták. Kócsi a színpadról való visszavonu-
lásáig játszotta a királyfit.

Milyen volt az első magyar Hamlet?
„Egykorúi Brockmannhoz hasonlítják.

Mint amaz, úgy ő is azon nézőnek, ki a
művészetet nem a természetességben
kereste, alig tetszett; actiói nemesek és
ízlésesek voltak; mimikájában a fölvett
személyek karakterét phidiási metsze-
tekben egészen kidomborítva látta a néző
lelke" - írta Bayer József, a kitűnő
színháztörténész századunk elején. Á ko-
rabeli szemtanú, Döbröntei Gábor egy
magánlevélben írja: „Á Németek között
egy sincs, aki olly psyhologisch tudná a
rollt felvenni ..."

A kolozsvári színjátszás első éveinek
műsortörténetét - az utóbbi időben fel-tárt
számos új adat ellenére - még hiányosnak
kell tekintenünk. Vannak olyan évek,
amelyekből - noha a színjátszás nem
szakadt meg - csak néhány előadás adatai
ismeretesek. Valószínűnek tartjuk, hogy
évente legalább kétszer színre került a
Hamlet.

1798-tól kezdve a kolozsvári színészek
nyaranta útra keltek, hogy betanult játé-
kaikat máshol is előadják. Nagyvárad,
Debrecen az első évek vendégjátékainak
színhelye. Tudunk egy 1798-as Hamlet-
előadásról Debrecenben, s valószínű,
hogy addig már Nagyvárad közönsége is
látta a darabot. Á Hamlet viszonylag
gyakoribb előfordulása játékrendjükben
azt bizonyítja, hogy akkoriban ez volt a
legnépszerűbb Shakespeare-mű a kolozs-
vári színészek repertoárján. (1799-ben is
játszották egy debreceni színlap tanúsága
szerint, majd 1800. április havának végén
Kolozsváron adták elő, 1804-ben, 1805-
ben s a következő években is előfordul a
színlapokon.)

Időközben a kolozsvári színészek nyári
útvonala is megváltozik: 1803-tól Maros-
vásárhely is fogadja a nyári-őszi hóna-
pokra a színészeket. Az első vásárhelyi
Hamlet-előadásra 1807. április 7-én kerül
sor. Abban az évben korábban befejező-
dött a vásárhelyi színiévad, s a nyári hó-
napokat kisebb portyázásokkal töltik.
Désen, 1807. augusztus 16-án vasárnap
este egy fiatalember ezeket jegyezte be
naplójába: „7 órakor hazajővén vatso-
ráltunk, aztán fél 8-ra Komédiába men-
tünk, a Hamletet játszották, ott ültünk 11
óráig . . ." Hogy mit jelent a dési 1807-es
Hamlet-előadás, jól érzékelteti a tény,
hogy Pesten, első ízben magyarul, 181o-
ben került színre, ugyancsak a kolozsvári
színészek egyik csoportjának előadásában.

Következő adataink Kolozsvárról 18 l a -

illetve 1812-ből valók. A korabeli szín-
házi viszonyokhoz képest elmondhatjuk,
hogy állandó műsordarab lett a Hamlet,
amely mellé - bár jóval szerényebb
előadásszámmal - más Shakespeare-
darabok is felzárkóztak. Művelő-
déstörténeti kuriózumról tudósít a Magyar

Kurir egyik száma, amely Barát kör-
nyékéről, a Kolozsvártól távoleső Erdő-
vidékről, Miklósvárról közöl egy rövid,
de annál érdekesebb tudósítást. Ebből ki-
derül, hogy a kolozsvári színészek 1812-es
nyári vendégszereplése során Miklós-
váron előadták Shakespeare három tra-
gédiáját: a Hamletet, a Machethet és a
Lear királyt. Á Hamlet címszerepében
időközben Wandza Mihály, laborfalvi
Benke Jószef és Pergő Celesztin is be-
mutatkozott. Az erdővidéki Hamlet Pergő
Celesztin volt, aki különben még
évtizedekig „tartja birtokában" e szerepet.
Ő az, aki szinte minden jelentősebb
helységben megfordul a kolozsvári tár-
sulattal vagy néhány tagból álló alkalmi
társulatával. A közönség nagyon kedvelte
a külső, hatásvadászó elemeket is bősé-
gesen felhasználó színészt. „A végletekig
vitt páthosz senkinek sem volt annyira
hatalmában, mint neki . . . Húsz évig élt
tapsviharban" - írták róla. Mellette lépett
fel a nem kevésbé híres Székelyné Ungár
Anna Ophelia szerepében. Évtizedeken
keresztül Jantsó Pál is a sikerek részese
volt. Először Horatiót, majd Poloniust
játszotta, az utóbbit különösen jól.

Kolozsvári színészeken kívül csupán
1818-ban kerül sor Aradon Kilényi Dávid
huszonkét tagú társulatának Hamlet-
előadására. Későbbi években Egressy Gá-
bor is volt „erdélyi Hamlet" -- bár őt
igazán nem tekinthetjük erdélyi színész-
nek. i835 tavaszán előbb Kolozsváron,
majd április 25-én Budán alakítja Ham-
letet. Á kolozsvári előadásról így ír a
Honművész című lap: „január 24.

Shakespeare: Hamlet a felejthetetlen
Kazinczy Ferenc fordításaként; a kiha-
gyás nem volt kímélve. Különösen művé-
szileg adta a címszerepet igen kedvelt
Egressynk; sok tapsokkal a játék végén
»éljen Egressy«-vel jutalmazták. Soha olly
zajos »éljen« kiáltás színházunkban még
nem hangzék. Soha azon sensatiót nem
okozá legjobb dalszínésznénknek fel-
lépte is (Dérynéről van szó - E. S.) szín-
padunkon, mint Egressynek tegnapi
megjelenése. Noha az ismeretes »lenni
nem lenni« monológja kezdetén nem vo-
nult el azon komolyság philosophiai
szellem, mellyel várni kelle, azonban az



világszínház

egészet véve művészségének ő ma valódi
remekét adta. Színészeink egy időtől fogva
szabályul vevék ugyan játék után a
színpadra elő nem jövést: de Egressynk ezt
nem teheté. Jelesen játszottak Szentpéteri
(dán király), hasonlag Székelyné (Ophélia)
remek megható volt azon két jelenése
különösen, midőn elme háborodottan
beszél, s szalma koszorút tevén fejére, azt
virág helyett osztogatja ..."

Az első évtizedek történetét a
klasszikus, különösen a Shakespeare-
előadások teszik jelentőssé. A múlt század
harmincas éveitől kezdve, a
kolozsváriakon kívül egyre gyakrabban
más vándor-társulatok is kísérleteznek
Shakespeare-művek előadásával,
meglehetősen különböző eredménnyel. A
színjátszásban végbemenő stílusváltozás
avulttá tette a romantika jegyeit magán
viselő szín-játszó modort: a régi nagy
színésznemzedék kisebb sikerrel birkózik
a feladatokkal: Pergő Celesztin 1836-os
Hamlet-fellépése felér a bukással. Az egyre
gyakrabban megjelenő bírálatok szerzői - a
színpadi realizmusért vívott harc jegyé-
ben - már nem tudnak egyértelműen
lelkesedni a megkopott alakítások iránt.

Ha Shakespeare műveinek első magyar
nyelvű tolmácsolói pályájuk végéhez
érkezve olyan babérokat már nem is
arattak, mint előbb, elévülhetetlen érde-
meiket senki sem vitathatja el. Nagyvárad,
Nagyenyed, Dés, Brassó, Maros-vásárhely
és természetesen elsősorban Kolozsvár az
ő tevékenységük révén ismerkedhetett
meg a nagy angol dráma-író híres
műveivel. Érdemük, hogy megismertették
Shakespeare-t, megteremtették az alapot a
következő évtizedek Hamlet-előadásaihoz
és -alakításaihoz.

PÁLYI ANDRÁS

Két este Avignonban

Claudel és Shakespeare

Az avignoni színházi fesztivál, melyet az
elmúlt nyáron harmincegyedszer rendeztek
meg, pestiesen szólva, már rég „ki-bújt a
bőréből". Túlnőtt önmagán. A hivatalos
programban szereplő harminc együttes
mellett még legalább félszáz másik is
érkezett a pápák hajdani városába, de még
ennél is változatosabb „műsort" kínál az
avignoni utcák, terek színházi és politikai
élete: ártalmatlan és bárgyú utcaszínházi
produkciók össze-mosódnak az állástalan
színészek tüntetésével, alkalmi szónokok
előadásaival és a hippipiac forgatagával.
Két-három napos avignoni tartózkodás arra
sem elegendő, hogy feltérképezzem a
hivatalos fesztivál és az off-fesztivál körül
zsibongó életet, melynek azért felfedez-
hetően többé-kevésbé megvan a maga
„órarendje", ritmusa, sok íratlan szokása.
De arra is kevés ez a „kóstoló", hogy a
hivatalos fesztiválról bármi általános
érvényűt mondhassak; a mi Állami
Bábszínházunk nagy sikerű vendégjátékát
például már nem láthattam, ám az a két
előadás, melyről az alábbiakban szólok,
mégis megenged néhány távolabb is
mutató, számunkra is tanulságos kérdés-
felvetést.

A túsz

Paul Claudelt alig-alig ismerjük, darabjai
jószerivel el se jutottak hozzánk. Könnyen
vélhetnénk, hogy elsősorban azért, mert a
történelemben és hősei lelkében egyaránt
isten útjait kereső Claudel világ-képe igen
távol áll tőlünk; de ha van is ebben az
érvben igazság, csak részleges. Hisz a két
háború közti Magyarországon, amikor az
ún. neokatolikus íróknak ugyancsak volt
keletje, Claudel akkor is nehezen szólalt
meg magyarul, különösen pedig nem a
színpadon. Most az avignoni pápai palota
díszudvarának többezres nézőterén ülve,
nemcsak az előadást, a publikumot is
figyelem: mit jelent a mai közönségnek ez
az erősen vallásos ihletettségű,
kimondottan a múlt értékeit dicsőítő dráma
előadása?

Még annak idején, épp A túsz bemu-
tatója után jegyezte fel a költő: „A nézők
megérezték a tragikus erőt, megérezték,

mit jelent, ha egyéni és mindennapi éle-
tünkben egy nálunk hatalmasabb lény
hívása hangzik el. A többé-kevésbé nyo-
morult viszonyok, amelyek között mind-
annyian élünk, meghagyják azt az érzést,
hogy van valami felhasználatlan bennünk,
valami, ami nem bír felszínre törni, ámbár
ez bennünk talán a legjobb és
legértékesebb. Ezt a rejtett nagy vágyat a
mai művészet nem elégíti ki, mert el-
felejtettük a nagy hitet, a nagy tanítást, az
energiának azt az iskoláját, amelyben
Európa nevelődött." Jól látható e pár
mondatból is, hogy Claudel a modern
ember töredékesség-élményére, mely szá-
zadunk művészetében oly sokféleképpen
jut szóhoz, hogy utalásszerűen is lehe-
tetlenség itt kitérni rá, egyértelműen a

múltban keresi a megoldást: mintegy
szeretné feltámasztani a középkor „nagy
hitét" és „nagy művészetét". A vállal-
kozás irracionális és történelmietlen, de
Claudel költői nagysága épp abban áll,
hogy nemcsak e reménykeresés anakro-
nizmusát (hamisságát) érezzük meg da-
rabjaiban, hanem az anakronisztikus küz-
delmet vívó ember drámáját (igazságát) is.
Nyilván erre célzott Lucien Dubech is,
amikor megjegyezte, hogy a claudeli
drámában „az érzések igaziak, de kifeje-
zésük hamis". Alighanem ez a Claudel-
dilemma nyitja: ilyen módon emberarcú a
claudeli dráma.

A túsz, mely a Coűfontaine-trilógia első
(és legjobb) darabja, bizonyos értelemben
misztériumjáték: a színpad arra kell a
költőnek, hogy rajta az isteni kegyelem és
a világi hatalom ütközete megtörténjék.
Pius pápa, isten földi helytartója,
Napóleonnak, azaz a világi hatalomnak a
fogságába esik. Georges Coűfontaine
szökteti meg a pápát, s távoli rokonánál,
Sygne nevű unokahúgánál rejti el. A
„szent" ügyön fáradozva Sygne és
Georges, hisz mindketten magányosak,
már-már egymásra találnak, az isteni
kegyelem útja azonban másképp működik,
mint ők szeretnék. A bonapartista
Toussaint Turelure, aki már régóta
reménytelenül pályázik Sygne kezére,
megneszeli, kit rejteget az asszony, s
minthogy a napóleoni hatalom
rendőrprefektusa, csak azon az áron enged
egérutat a pápának, ha Sygne hozzámegy
feleségül. Az igazi claudeli történet Sygne
lelkében játszódik: a költő a lemondás
lépésről lépésre való vállalását járatja
végig hősnőjével, aki „szabad akaratából"
választja e becstelen házasságot, hogy
végül testével fogja fel az igazi
szerelmének, Georges-nak szánt


