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A manipuláció csapdája

Hamlet - Szolnokon

Az előadás előkészületeiről szólva a ren-
dező, Paál István kijelentette, hogy őt
elsősorban nem az érdekli, amit a tudós
szerzők írtak a világirodalom e remekmű-
véről, hanem az, mit közölt tragédiájával
Shakespeare. „El kell olvasni a művet, és
az embernek saját vízióját kell kialakíta-
nia" - nyilatkozta. Milyen hát Paál István
Shakespeare-olvasata-víziója ma, Szolno-
kon? Zavarba ejtő. Meghökkentően új
nézőpontú, mai és mégis shakespeare-i az
értelmezés, ugyanakkor ellentmondásos és
következetlen a koncepció kibontása.

Akárcsak az egy évvel ezelőtt be-
mutatott A 7 ember tragédiájában, Paál a
Hamletben is az egyén és az őt integrálni
akaró társadalmi közeg konfliktusát
vizsgálja. Az ember tragédiájában azt a
folyamatot mutatta meg a rendező, ahogy
az Úr az első emberpárt a meg-tévedéstől
hol érzelmeikre, hol értelmük-re ható
lélektani eszközökkel eljuttatja a
behódolásig. A Hamlet bonyolultabb
helyzetet és folyamatot jelenít meg, azt,
hogy milyen módon próbálják magasabb
érdekekre hivatkozva puszta eszközzé
formálni az egyént, s milyen véletlennek
ható, ám törvényszerű következményei
lehetnek egy ilyen manővernek az
egyénre, a struktúrára s a közösségre nézve
egyaránt. A két előadás szoros
kapcsolatban van egymással, az egyik a
másikból nőtt ki, ugyanazt a problémakört
más-más oldalról igyekszik körüljárni
bennük a rendező.

Az előadások közötti rokonságot
számos jelzéssel hangsúlyozza is Paál.
Mindenekelőtt a színpadképpel, a vá-
lasztott térformával. A Hamlet színpada -
szerkezetét tekintve - tipikus Shakespeare-
színpad, ugyanakkor világos és fél-
reérthetetlen: a Hamlet díszlete a Tragédia
emelvénydíszletéből fejlődött ki. Á Hamlet
színpadképének és terének két hangsúlyos
pontja van: az előszínpad közepén az
egész előadás alatt nyitottan tátongó sír,
amelyet földhalom vesz körül, illetve a
színpad közepén elhelyezkedő U alaprajzú,
lábakon álló, rács-szerkezetű
fémemelvény, amelyhez szimmetrikusan,
elölről és hátulról, illetve

jobbról és balról három-három lépcső
vezet. A díszlet egyszerre tűnik áttetsző-
nek és átjárhatatlannak, ha Hamlet végig-
megy rajta, csizmája fémesen kopog, ha
megvilágítják az emelvényt, a rácsozat
árnyéka felnagyítódik - azaz képben-
hangban megelevenedik a shakespeare-i
sor: „Dánia börtön!"

Az emelvény a királyi pár tartózkodási
helye, illetve a várfokon játszódó
epizódok színhelye. A lépcsők zegzugai-
ban meg lehet lapulni. A díszletet az
emelvényre szerelt négy égbe nyúló, a
legcsúfabb közvilágítási lámpákra emlé-
keztető kandeláber egészíti ki. (Ezek a
lámpák a Tragédia díszletének oldalajtajai
mögé helyezett reflektorokkal mutatnak
rokonságot. Erőltetett, a játékot gúzsba
kötő, rosszul funkcionáló megoldás volt
ez, mert a Tragédia szereplői-nek térbeli
helyzetét nem a szituációk erővonalai,
hanem egy külső és idegen szempont
határozta meg. Az, hogy éppen melyik
ajtó nyílásából bevágó fénykévébe kell
állnia a színésznek ahhoz, hogy egyáltalán
látszódjék. Ugyanilyen szín-házidegen
megoldás az, hogy ezúttal az egyes
epizódokban a gyér fényű kandeláberek
alá kell álljon a színész, ráadásul a
lámpákat neki magának kell jelenete
közben fel- és leoltania!)

Az előadás a vasfüggöny felhúzása után
modern hangzású elektronikus zenével
kezdődik. Egy fehér ruhás nő siet előre,
belepillant a nyitott sírgödörbe, és éles
sikoltással elrohan. Baloldalt hátul
megjelenik Polonius, felmegy az
emelvényre, körülnéz, meggyőződik arról,
hogy semmi sem fenyegeti az elkövetkező
eseményeket. (Újabb utalás a Tragédiára:
Nagy Zoltán, aki ott az Urat játszotta,
Poloniusként ugyanazzal a mozdulattal
indítja itt az előadást, ahogy a Tragédia
első színében megjelent.) Intésére sorra a
sírhoz járulnak az udvar emberei, és egy-
egy rögöt dobnak a halott után. Utolsónak
érkezik Gertrud és Claudius, majd Hamlet.

Az udvariak hangsúlyozottan színpom-
pás és kissé operai hatású jelmezeivel
szemben (Vágó Nelly tervezte a ruhákat) a
kopaszodó, hosszú hajú, szakállas, ro-
busztus alkatú, negyvenes éveiben járó
Hamlet keményen koppanó csizmát, durva
posztónadrágot, kötött mellényt, ki-
mustrált katonaköpenyre emlékeztető
kabátot visel, a nyaka körül fekete kendő,
a karján széles gyászszalag. Ez a Hamlet
nem a szőke fürtös „intellektuális", tettre
képtelen álmodozó; megjelenésében,
érzékenységében, őszinteségé-

ben, minden megnyilatkozásában gyö-
keresen eltér az őt körülvevőktől, kilóg az
átlagból.

A királyfi leroskad a sír széléhez, és
magába zárkózva a friss földet morzsol-ja.
A királyné és Claudius hosszan, je-
lentőségteljesen egymásra néznek, már-
már együtt indulnának el, de aztán
Claudius jobbra siet, Gertrud pedig hátul
távozik. Mindenki elhagyja a szín-padot, s
csak Hamlet sziluettje látszik a tér hátsó
felét megvilágító fényben. Megjelenik
négy udvari ember kíséreté-ben Polonius,
Claudius és egy férfi, a későbbi
színészkirály, aki kap egy szerepet, a
szellem szerepét, s a biztos meg-értés
kedvéért a tekercsről a király intésére fel
is olvassa az első mondatot: „Én atyádnak
szelleme vagyok ..." Mindenki távozik, a
zene elhallgat, és ténylegesen, szöveg
szerint is kezdődik az előadás. Az őrök
természetesen ugyanazok, akik előbb, az
előjátékban is jelen voltak a színész
felbérelésekor, tehát az első jelenet nem a
szellemtől való riadalmat mutatja be. A
katonáknak Horatióval kell elhitetniük a
szellem létezését, hogy aztán az ő segít-
ségével Hamletet is lépre csalják.

Amikor eljön az idő, s Hamlet is ta-
lálkozni akar atyja szellemével, a színész a
katonák intésére indul szellemjáró kör-
útjára, Bernardo, az egyik tiszt ellenőrzi,
hogy valóban a kijelölt szöveget mond-ja-
e föl, míg a többiek elállják Hamlet útját,
nehogy találkozzék a színész-szellemmel.
Hamletet Horatio és a tisztek egyike veszi
közre, a tiszt észrevétlenül, Hamlet háta
mögött ad jelt tiszt-társának a „színjáték"

folytatására, s Horatio akaratlanul is
cinkosa lesz a tiszteknek. Polonius
csapdája hibátlanul működik. Hamlet
minden további tettét az átértelmezett első
jelenetek határozzák meg. A továbbiakban
Paál lényegében híven követi a Shakes-
peare-dráma cselekményét, legföljebb
bizonyos pontokon (mindenekelőtt az
Egérfogó-jelenetben) és egyes szerepvo-
nalak hangsúlyain változtat.

A dráma befejezése viszont ismét új
elemekkel bővül. A párbaj jelenetben a
négy tiszt alig leplezett közönnyel figyeli,
hogyan ölik halomra egymást a királyi
család tagjai. Négy fekete ruhás norvég
katona és századosuk mély hangú dobszó
közepette bevonul, fürge léptekkel követi
őket a sáros köpenyébe burkolózott,
féregszerű despota, Fortinbras. Minden
szava a meghaltak, a dánok gyalázásává
válik. A halottakat sorra a sírgödörbe



hajíttatja, s a dán tisztek - a mindenre
kapható Osrick vezetésével engedelmesen
végrehajtják a parancsot ahogy előtte
Poloniusnak vagy Claudiusnak is
gondolkodás nélkül engedelmeskedtek. Az
eljárás ellen szót emelő Horatiót, aki a sír
nézőtér felőli oldalán térdel, Fortinbras
századosa szitává lövi, s a hű barát a sírba
bukik. Végül a „Négy százados emelje
Hamletet, mint katonát A ravatalra'' -
szavakra a dán tisztek a királyfit is a sírba
taszítják, lábukkal a földkupacot a
mélyedésbe tolják, és simára tapossák. A
néző zsigereiben rezonál a kemény dobszó,
előrejön az a fehér ruhás nő, aki mint a
királyné kíséretének tagja némán s hű
szemekkel kísérte végig Hamlet útját a
sírig, s aki-nek a királyfi a víváskor átadta
furulyájái. Letérdel a sírnál, s a
hangszeren Hamlet kedves dallamát
játssza. A dobszóban esik a dallam
foszlányai hallatszanak. A vasfüggöny
lemegy, csak a furulyázó nő-alak marad
fényben, mint Ferenczy István
Pásztorlányka-szobra vagy egy romantikus
síremlék.

Ahogy Az ember tragédiájának a keret
színeibe, a Hamletnél az elő- és utójátékba
sűríti a rendező a darab értelmezéséhez
kulcsot adó információkat. E szerint az
értelmezés szerint Hamlet manipuláció
áldozata és eszköze egy személy-ben. De
miért van szükség a megrendezett
komédiára, miért kell elhitetni Hamlettel,
hogy apja halála úgy esett, ahogy azt
előadták, s kinek mi célja van a bosszúra
esketéssel? Vannak olyan elemzői az
előadásnak, akik szerint Polonius a királyi
család tagjai egy-másnak ugratásával akar
Fortinbras szálláscsinálója lenni. Ennek a
feltételezés-nek az előadás számos
lényeges epizódja ellentmond, ennél
bonyolultabb dramaturgiai helyzetet
körvonalaz Paál.

Az idős Hamlet meggyilkolása után
Dánia egyfelől fegyverkezik az országot
fenyegető norvégok ellen, másfelől fenn
kívánja tartani az alkotmányos hatalom-
árvétel, a konszolidáció látszatát. Ahhoz,
hogy jól működjön a konszolidált ha-talmi
rendszer, munkamegosztásra van szükség.
Claudius akkor tud olyan kegyes, liberális
uralkodó lenni és marad-ni, akit a nép is
szeret, ha mellette áll egy erős ember, aki
a színfalak mögött úgy intézi a dolgokat,
hogy még a veszélyes ellenfelekkel való
leszámolás is jogos önvédelemnek legyen
feltüntethető. Gertrud ebben az előadásban
akarat nélküli asszony, vele sok baja nem
lehet a királynak, de annál több a
királyfival.

Nemcsak azért, mert jog és vér szerint őt
illetné meg a korona, hanem azért is, mert
az anyja és a nép szereti, tehát jelenléte
állandó bizonytalansági, nyugtalanságot
keltő tényező. S önmagában is lázító az az
erkölcsi tartás, az az érzékenység és
tisztaság, amelyet Hamlet képvisel. Tehát
Hamlet Claudius ellenfele, s el kell
távolítani az udvartól, de még az élők
sorából is.

Ám egy modern, konszolidált állam-
hatalomnak amely természetesen tart
a népharagtól is a gyilkosságban is be kell
tartania a játékszabályokat. Bár az öreg
Hamlet halálának körülményeiről a
valóságnak megfelelő leírást nem ka-
punk lehet, hogy úgy történt, ahogy azt az
ifjú Hamlettel közölték, de lehet az is,
hogy a körülményeket a hatás kedvéért
kiszínezték -, az biztos, hogy véletlen
balesetnek tüntették fel a gyilkosságot. A
királyfit sem lehet bérgyilkosokkal
egyszerűen leöletni. A terv világos: olyan
objektív helyzetbe kell hoz-ni Hamletet,
hogy ő provokálja a királyt, s ezzel
ürügyet szolgáltasson likvidálására. Erre
szolgál a szellemjelenet. Hamlet számára a
szellemjárás nem annyira a jelenség
transzcendentális voltával sorsdöntő,
inkább alkalom és konkrét késztetés arra,
hogy saját erkölcsi parancsai szerint
cselekedjék. (Mint ahogy egy dráma sem a
hihető vagy hihetetlen meséjével hat
elsősorban a nézőre, hanem a felkínált
példa kiválthat-ja a katarzist, a magunkra
ismerés és lelki megújulás lehetőségét.)
Hamlet további cselekedetei
szempontjából csak-nem mindegy, valódi
szellemet látott-e avagy egy imitációt.

Hamlet érzi az integritását fenyegető
csapda veszélyét - a szellem hírét hallva
különös hangsúllyal ejti ki e mondatot
Hamlet: „Rút cselt gyanítok!" -, és
állandóan védekezik. Egyik fél sem ját-
szik, játszhat nyílt sisakkal. A király
nyájas, Hamlet „fölszéllel bolond". Ke-
rülgetik csupán egymást az ellenfelek, az
összecsapásnak nem jött még el az ideje.
A kettejük közötti erőegyensúly akkor
bomlik fel, amikor Hamlet meg-öli
Poloniust, s ezzel a hatalmi rend-szerből
kiesik az erős ember, a végre-hajtó. Ekkor
a királynak már sürgős a leszámolás,
elküldi Hamletet Angliába, illetve amikor
a királyfi visszatér, kiprovokálja az
ártatlannak látszó párbajt. A módosult
erőviszonyok azonban új harcmodort
kívánnának, de Claudiusnak sem ereje,
sem kvalitásai nincsenek ehhez a
változtatáshoz. A struktúrának törvény-

szerűen meg kell semmisülnie, s a ro-
mokon, a rokon- és testvérháború ha-
lottainak tömegén magától értetődően je-
lenik meg az idegen önkény megteste-
sítője, Fortinbras. Ebben a drámafelfo-
gásban az a legtragikusabb, hogy nem
választható szét egyértelműen, ki a gaz-
ember, és ki az áldozat, nem maradhat
senki sem bűntelen. A beindított me-
chanizmus mindenkit felőröl, kivéve az
arctalan tiszteket. Ebben a közegben még
Hamlet sem tarthatja meg kívül- és felül-
állását, akaratlanul is egyik előidézője és
résztvevője lesz a végső tragédiának. Egy
értelmiségi magatartás analízise, s egyben
fájdalmas, figyelmeztető és óvó jajkiáltás
rejlik ebben a koncepcióban, ugyanakkor
ez az elképzelés csupán részlegesen, nem
egyszer a rendezői szándékot gyengítve
fogalmazódik meg u előadásban.

Paál nemcsak a főhős vívódásának lé-
lektani megközelítését veti el, s nem csu-
pán a mai ember társadalmi-politikai ta-
pasztalatait, ismereteit vetíti bele a shakes-
peare-i helyzetekbe, hanem átértékeli a
figurák szerepét, cselekedeteik látható és
kikövetkeztethető motívumait, az
epizódok egészen belüli dramaturgiai
súlyát is. Hű marad a darab szövegéhez
(talán túlzottan is; a húzások és az
óhatatlanul szükséges apró igazítások alig
haladják meg a ma szokásos és elkerül-
hetetlen szöveggondozás mértékét), tehát
mindazt, ami a szövegértelmezés új né-
zőpontját hivatott érzékeltetni, a szöve-
gen túli kifejezőeszközöknek kell hor-
dozniuk. Ezért nő meg minden gesz-tus,
hangsúly, szöveg, interakció, meta-
kommunikációs jel szerepe.

És sokszorosára növekszenek a dra-
maturgiai-szövegkezelési-rendezői kö-
vetkezetlenségek - akár az eredeti, akár
az értelmezett szövegről legyen szó! --
hatásai is. Azok az apró figyelmetlen-
ségek is zavaróak -- hogy csak egy példát
említsek: Hamlet levelét olvasva a király
kiemeli, hogy Hamlet meztelen, ám a
királyfit ugyanabban a ruházatban látjuk
viszont a sírásójelenetben, mint amiben
az előadás kezdetekor megjelent -,
amelyek könnyen kibúzhatok vagy úgy
változtathatók meg, hogy a szöveg, illetve
a színész alkata, ruházata, az adott
helyszín, a helyzet ne kerüljön ellen-tétbe
egymással. Még zavaróbb, ha egy-egy
epizód értelme kérdőjeleződik meg.
Shakespeare maga is nem egyszer követ-
kezetlen. Hamlet például anyjának már
akkor beszél Angliába küldéséről, amikor
Claudius még nem is közölte vele a



döntését, bár az Egérfogó-jelenet előtt
megbeszélte Poloniusszal, és e jelenet
után közölte Rosencrantzcal és Guil-
densternnel. Ez a következetlenség egy
lélektani drámának felfogott előadásban
kevésbé zavaró, mint ebben a verzióban,
amelyben a részletek ok-okozati
összefüggése különösen fontossá válik.

A dramaturgiai és a rendezői követ-
kezetlenségek összefonódásából adód-nak
az értelmezési dilemmák. Példaként
idézzük fel az első felvonás második
színének eseményeit. Miután az őrségben
álló tisztek beavatták „titkukba" Horatiót,
kivilágosodik a színpad, bevonul az
udvar, középen, fenn elfoglalja helyét a
királyi pár, s a sírtól a trón felé meg-
fordul ültében a földön Hamlet is. A
király hivatalos hangon bejelenti a
házasság tényét, a háborúskodással kap-
csolatos intézkedéseket, majd Hamletet
igyekszik magához édesgetni. Gertruddal
együtt lemegy az emelvényről, s mind-
ketten odaguggolnak Hamlet mellé.
Claudius őszintén, barátian szól a ki-
rályfihoz, és feltűnő hangsúllyal elhang-
zik: „Hogy Wittenbergbe visszamenj
tanulni, Ez óhajtásunk ellen van nagyon.
Tégy is le, kérlek erről, és maradj." Anyja
is kérleli, majd fenn az emelvényen előlép
Ophelia, Hamlet rá-pillant, hosszan,
csendben nézik egymást, végül Hamlet
beleegyezik, hogy Helsingőrben
maradjon.

Ez a jelenet egyfelől arra példa, hogy
milyen sokrétű információt sűrít Paál egy-
egy epizódba - ahogy a királyi pár Hamlet
mellé guggolva kérleli a király-fit, az a
három ember közötti kapcsolat lényegét
sűríti egy térformába, vagy Ophelia és
Hamlet kapcsolatát egy szótlan színészi
akcióban pontosan exponálja -,
ugyanakkor arra is, hogyan gyengíti a
királyi udvarban marasztás a kísértetjárás
ceremóniájának érvényességét. Ha
ugyanis a királynak az a legfőbb szándé-
ka, hogy feltűnés és bonyodalmak nél-kül
eltávolítsa útjából Hamletet, akkor
minden manipuláció nélkül hagynia kelle

ne őt Wittenbergbe távozni. Ez az első
látásra ugyan csak átmeneti megoldás,
hiszen Hamlet bármikor visszatérhet. De
ahogy minden gyanús személyt, főleg
fiatalt figyeltetnek - Polonius még saját,
Párizsban lévő fia után is kémleltet -, úgy
Hamletre is ráállíthatnának valakiket, s
hogy egy idegen országban kivel mi
történik, az ellenőrizhetetlen .. . Tehát
vagy a király kérlelését kellene kevésbé
hangsúlyozni, esetleg el is hagy-ni, és
csupán Gertrudét meghagyni, vagy
éreztetnie kellene a rendezőnek és a
színésznek, hogy Claudius szavai és
szándékai között nincs összhang.

Ám a rendezés hosszan úgy tünteti fel
Claudiust, mint aki minden hátsó
gondolat nélkül, Polonius mesterkedései-
ről tudomást sem véve viszonyul Ham-
lethez. Ebből további ellentmondások
származnak. Polonius felfedezése, misze-
rint Hamlet őrületének Ophelia iránti
viszonzatlan szerelme az oka, nem meg-
nyugvást, hanem éppen nyugtalanságot
kellene hogy kiváltson a királyból, mivel
az a terve ellen hat, a szerelem késlelteti
azt a provokatív tettet, amelyre mindenki
vár. Ezzel szemben a királyi pár úgy tesz,
ahogy az átértékeletlen Shakespeare-
szöveg eljátszásakor logikusan tennie
kell.

Elnagyolt Hamlet, Polonius és a Szí-
nészkirály közötti viszony ábrázolása is.
A szövegből az derül ki, hogy Hamlet
régről és jól ismeri a társulatot, s köztük a
Színészkirályt, aki a szellemet is
alakította. Találkozásuk tehát különböző
lehetséges reakciókat válthat ki a szerep-
lőkből. A Színészkirály joggal tarthat at-
tól, hogy Hamlet felismeri őt, ugyan-
akkor fél Poloniustól. Hamletnek érzé-
keltetni kell, hogy nem gyanakszik, vagy
hogy gyanút fogott, vagy hogy rájött az
azonosságra. Poloniusnak másként kell
viselkednie, ha előzetesen nem tudott a
színészek érkezéséről - ami az adott struk-
túrában elképzelhetetlen -, s másként, ha
azért engedi be Hamlethez a színészeket,
hogy alkalmat adjon a királyfinak a szín-

vallásra. Ám az előadásban sem a jelenet
többrétegűsége, sem egyik vagy másik ki-
tüntetett értelmezés nem érvényesül.

Az Egérfogó-jelenet viszont a legfrap-
pánsabb része az előadásnak. Paál, anél-
kül, hogy megváltoztatná a jelenet szö-
vegét, értelmét kifordítja. A Gonzago
megöletésének előadása alatt a király
látványosan unatkozik, a csapnivaló tár-
sulat csapnivaló előadását nézve baljában
feltűnően himbál egy pénzeszacskót. A
királyné kissé zavart. Amikor a fiatalabbik
színész beleönti a valódi mérget a
Színészkirály fülébe, Claudius feláll, lassan
lemegy a porondra, átadja a pénzes-
zacskót a fiatalembernek, megveregeti a
vállát és távozik. A Színészkirályt társa
belöki a sírba, s partnernőjével elmegy.
Hamlet és Horatio zavartan próbál fel-
idézni valamit, ami megerősíthetné a ki-
rály bűnösségéről kialakított feltevésüket.
Claudius vállon veregető mozdulata arra
az előjátékbeli intésre rímel, amelylyel a
szellemszerepet átvevő Színész-király első
mondatát beinti. S ezzel be-zárult a kör, a
kelleténél többet tudó színészt eltették láb
alól, s az eddig nyájasnak látszó királyról
kétséget kizárólag kiderül, hogy valójában
hidegvérű, tántoríthatatlan és cinikus.

Az előadás egyik problematikus része ez
után a kitűnő jelenet után következik: a
király imája, illetve Hamlet és Gertrud
vitája. A zavart az okozza, hogy a
térhasználat nem konzekvens. Általában
azt tapasztaljuk, hogy az, aki az emelvény
alatt vagy a lépcsők mögött tartózkodik, az
hallgatózik, s tudomást szerez arról, ami
fölötte vagy körülötte történik. Amikor a
harmadik felvonás harmadik jelenete
kezdődik, azaz Polonius bejelenti
Claudiusnak, hogy Gertrudhoz megy
hallgatózni, Hamlet egyedül-a király körül
nincs őr! - áll alattuk, s a király monológja
alatt végig ott marad, követi Claudius
mozgását. Ha tehát hall-ja azt, ami fönn
elhangzott, akkor egy-részt bizonyosságot
kap a király bűnösségéről, másrészt
tudomást szerez arról, ki az, aki anyjánál
tartózkodik. Így természetesen később,
Polonius meg-ölésekor nem
csodálkozhatna azon, hogy nem a királyt
találja el, sőt tette nem lenne véletlennek
tekinthető - s ez nyilvánvalóan
képtelenség. Ha viszont a szöveg logikája
érvényesül, akkor ebben a jelenetben nem
úgy használja a teret a rendező, ahogy más
jelenetekben. Úgy tűnik, ez utóbbiról lehet
szó, mivel más esetekben sem mindig
következetes a térhasználat, hogy másra ne
utal-

Kovács Lajos (Hamlet) a szolnoki előadásban



jak, a sír és környéke hol része az alap-ját
ékszíntérnek, hol nem. A lépcső-rendszert
hol valódi és a szituációkból következő
mozgásirányok szerint használják, hol
látszólag logikátlanul. (Hamlet nem a
szellem után megy, hanem kikerüli őt!)

Egészen különleges metafora született
viszont ennek a jelenetnek a végén
Claudius és Hamlet között. A király az U
alakú emelvény előrenyúló jobb oldali
végén tartózkodik, amikor Hamlet, ki-
lépve az emelvény alól, elmondja pár
mondatát arról, miért nem ima közben öli
meg Claudiust, majd szembefordul a
királlyal. Markolattal felfelé fordítva fel-
emeli tőrét s így kiált: „te díjad meg-
kapod; E gyógyszer nyújtja csak beteg
napod." A király, válaszul e szavakra,
Hamlet felé fordulva felel: „Fölszárnyal a
szó, eszme lenn marad: Szó eszme nélkül
mennybe sose hat." A monológ-részleteket
egyetlen tárgy, a tőr - amely a király
szemében kereszt, Hamlet számára
fegyver - köti össze nyíltan fenyegető
párbeszéddé.

A játékszervezés döccenői is ellent-
mondásokat okoznak. Polonius megölése
rácsokon keresztül, a király lábán történő
megsebzése megmosolyogtató meg-oldás;
Horatio érthetetlenül kerül olyan
helyzetbe, hogy Laertesszel szemben
fegyverrel védi Claudiust; nemcsak mo-
doros, de didaktikus is a vasfüggöny
„megszemélyesítése" a felvonászáró ké-
pekben: az első után Hamlet szavaira

. . a király, ha bűnös, fennakad", - a
megindult vasfüggöny félúton „fenn-akad",
a második végén Hamletet ön-vádoló
monológja után csaknem össze-nyomja, de
fölötte végül is megáll.

Ugyanakkor Paál rendkívül következe-
tes abban, hogy a monológokat, a félre
mondott szövegeket játékszituációba he-
lyezi. Hamlet legtöbb monológját úgy
állítja be a rendező, hogy azok ténylegesen
vagy képletesen valakihez szólja-nak.
Amikor a magánbeszéd féloldalas
párbeszédként hangzik el, felerősödik a
monológok tartalma, amikor viszont nem a
szituációban ténylegesen részt vevő
szereplőhöz intézi szavait, az kevésbé
szerencsés. (Például az első felvonás
második színének „Ó, hogy nem olvad,
nem hígul s enyész . . ." kezdetű mono-
lógját annak az emelvény alatt a kö-
zönségnek háttal álló Horatiónak mond-ja,
aki szerepe szerint csak a következő
jelenetben lép be, s találkozik először
Hamlettel.)

Az előadás legellentmondásosabb cse-
lekményszála az Ophelia-Hamlet-Polo-
nius kapcsolat. Ezt terhelte meg legin-
kább a rendezői koncepcióból adódó vál-
toztatás. A Hamlet és Ophelia közötti vi-
szonyt sokkal bensőségesebbnek ábrá-
zolják, mint amilyenre a darab szövegé-
ből következtetni lehet. Ugyanakkor
hangsúlyossá válik az is, hogy a lány
hiába próbál szembeszegülni apjával,
Polonius hatalma alatt áll, a főkamarás a
lányát is felhasználja céljai eléréséhez.
Hamletet Ophelia kérlelő pillantása tart-ja
Dániában, Hamlet neki mondja egy forró
ölelés közben azt a kulcsmondatot, hogy
„Kizökkent az idő; - Ó, kár-hozat! Hogy
én születtem helyretolni azt"; az ő ölébe
hajtva fejét, vallomás-ként bukik ki
belőle a „Lenni vagy nem lenni"-monológ
s az „Erigy kolostorba !" (vagy bordélyba
?) kifakadások során történtekből kiderül,
régi, szoros és szét-téphetetlen kapcsolat
van köztük. Ophelia félreérthetetlenné
teszi, hogy unja és utálja apját, de az atyai
parancsokkal szemben tehetetlen, csupán
arra futja erejéből, hogy hazugságokkal
igyekezzen védeni Hamletet.

A kettős viselkedés jelzésére gyakor-
latilag nincs megjeleníthető szituáció a
darabban. Éppen ezért Ophelia ellentétes
színekből összerakott figurája hallatlanul
nehéz, szinte megoldhatatlan feladat elé
állította a fiatal színésznőt, Fehér Annát.)
Áthidalhatatlan távolság van Ophelia két
egymás utáni pillanata között: az egyik
pillanatban Hamlet karjaiban van, de a
másikban önként kiszolgáltatja apjának
Hamlet levelét; vagy szenvtelen arccal
meghallgatja Hamlet monológját, de ezt
követően atyja intésére visszaadja azt a
levelet, amit előzőleg a királynak is
felolvasott és így tovább. Végül is
Ophelia nem apja halála, hanem Hamlet
elvesztése miatt kerül zavart állapotba, s
nem ön-gyilkos lesz, hanem a kezdetben
Poloniuscsatlós, később Claudius hű
kiszolgálója, Osrick végez vele (ennek
jelzése a kelleténél kissé didaktikusabb
is).

Ophelia szerepének megnövelésével
nem egy magányos hős, hanem Ophelia-
Hamlet-Horatio generációjának tragé-
diája kerül az előadás középpontjába.

A generáció reprezentánsa természete-
sen Hamlet. Kovács Lajos dán királyfija
minden ízében és tökéletesen ellentéte
mindannak, amit környezete megtestesít.
Nemcsak szerepe szerint. Játék-
módjában, a feladathoz való viszonyában
is különbözik színésztársaitól. Míg azok
szerepet játszanak, ő éli Hamlet éle-tét,
estéről estére elégeti magát Hamlet
szerepében. A szó szoros értelmében a
rendező és a színész közös alkotása a
szerep, még a külsőségek tekintetében is.
Kovács Lajos kivételes emberi és szí-
nészi érzékenysége ellentétben van ro-
busztus termetével, súlyos mozdulataival,
rekedtes hangjával. Nem annyira az
intellektuális figura hangsúlyozódik a
szerepformálásában, mint inkább a non-
konformizmusa, a környezetétől való
különbözősége, kívülállása és egyedül-
valósága. Az az egyedülvalóság, amely-
hez csak távolról közelíthetnek még azok
is, akik a legközelebb állnak hozzá. Olyan
felzaklató, a színpad kereteit szét-feszítő
a színészi jelenléte, hogy a hatalmas
szöveggel való birkózását, az alakítás
közvetlenül észlelhető eszközeinek
kiütközését is már-már felejtetni tudja.
Megrendítő színházi pillanatokat tud te-
remteni Kovács Lajos, talán a legem-
lékezetesebb az, ahogy kifaggatja Ho-
ratiót az éjféli látomásról. A színész a
színpad szélén ül, s közvetlenül a nézők
előtt nemcsak a gyász, az öreg Hamletre
való emlékezés tükröződik a szemén,
hanem a magánember és a királyfi
emlékei egymással keveredve tódulnak fel
a színészben. Hamlet a világirodalom leg-
fárasztóbb szerepe, Jean Vilar jellemzése
szerint olyan, mint a futóknál a maratoni.
Ahhoz, hogy a versenyző végig tudja
futni a negyven kilométeres távot,
nagyon be kell osztania fizikai és lelki
erejét. Kovács Lajos és a rendező úgy
gazdálkodott a színész energiáival, hogy
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nem a szerep ívének, hanem a figura kons-
tans magatartásformájának, a sajátos szí-
nészi létezésmód feltételeinek és körül-
ményeinek megteremtését tekintették el-
sődlegesnek.

Az előadás legegységesebb és legkidol-
gozottabb színészi alakítása Nagy Zoltán
Poloniusa. Ez a főkamarás nem locsi-fecsi
vénember, hanem céltudatos, az esz-
közökben nem válogató, pontos, téved-
hetetlen, bár nem túl koncepciózus po-
litikus, az örökös végrehajtó, második
ember. Merev tartás, takarékos mozgás,
zajtalan, puha járás, fegyelmezett hang-
hordozás fejezi ki a figura egyszerre mi-
litáns és besúgó voltát. Nagy Zoltán az, aki
mozgásával, gesztusaival, szüneteivel a
leginkább képes átértelmezni a shakes-
peare-i szöveget. Ahogy Laertes eluta-
zásakor intelmeit zsolozmázza, s közben a
színpad előterében fel-alá járkál, óvó és
magához láncoló mozdulattal kitárt karjai
alatt gyerekeivel, az a szituáció gro-
teszkségét és félelmetességét fejezi ki.
Egyetlen mozdulatba tudja sűríteni a figu-
ra lényegét, amikor az olvasó Hamlettől
megkérdi : „Mi az, amit olvas, fönséges
úr?" Nagy Zoltán lassan Hamlethez lép, s
jobb kezének mutatóujjával parancsol: ide
azzal a gyanús irománnyal. Úgy is lapozza
át, miközben Hamlet tagoltan, nagy
szünetekkel válaszol: „Szó, szó, szó",
mintha egy házkutatáson vagy
kihallgatáson tiltott olvasmány után
szimatolna. Polonius sajátos torz
öntudatáról, rejtett, elfojtott vágyairól
árulkodik az, ahogy Nagy Zoltán helyet
foglal a királyi pár mellett, midőn
bejelenti, hogy Hamlet megőrült.
Egyenrangú harmadikként telepszik az
emelvényen levő padra a királyné mellé, s
agresszív tudálékosságával először a
királyt, majd Gertrudot is elűzi onnan.
Egyedül maradva elterpeszkedik, mint aki
tudatában van, s mások tudomására is
kívánja hozni, hogy neki mint
nélkülözhetetlennek, aki nélkül az ural-
kodó pár sem ülhetne a királyi székben,
nem kevesebb joga van ehhez a helyhez,
mint azoknak, akik bitorolják azt.

Andorai Péter Claudius szerepében a
király cinikus simaságát hangsúlyozza -
kitűnően, de jórészt az ő egysíkúbb
szerepértelmezése, illetve Nagy Zoltán
rendkívül erőteljes alakítása miatt borul fel
a két figura közötti egyensúly, amely nem
teszi könnyűvé a cselekményen belüli
viszonyok pontos követését. Margittai Ági
Gertrud figuráját főleg a Ham-lettel való
páros jelenetében bontja ki, ám a
színésznő és a rendező kevesebb

figyelmet szentel annak tisztázására és
megmutatására, milyen része van Gert-
rudnak a király és Polonius terveiben és
azok realizálásában. Orbán Tibor és ifj.
Kőmíves Sándor a főszerepekkel
egyenrangúan fontossá teszi Rosencrantz
és Guildenstern figuráját. Nemcsak azzal,
hogy lényeges dramaturgiai funkció-
juknak megfelelő súllyal vannak jelen az
előadásban, hanem azzal is, hogy az
azonos gyökerű, indíttatású értelmiségi
lét Hamletétől, Laertesétől, Horatióétól
eltérő, más kibontakozási útját mutatják
meg. A szolnoki előadásban ez a két
figura nem aljas gonosztevő, s nem eleve
besúgó. Jóhiszeműen, annak őszinte tuda-
tában, hogy jó ügyet szolgálnak, vállal-
koznak mindarra, amit tesznek, s válnak
azzá, amivé autonóm egyéniségük híján s
a körülmények szorításában lesznek.
Ezért fogadhatja őket Hamlet örömmel és
barátsággal, s ezért kell változásukat
látva egyre jobban bezárkóznia előttük.

Á Hamlet bemutatása nem mindennapi
vállalkozás egy rendező, egy társulat
életében. Különösen figyelemre méltó az,
hogy a szolnoki színház, miközben
társulatát építi, összeforrott, kiegyenlítet-
tebb művészi erejű társulatokat is próbára
tevő, hatalmas feladatokat tűz maga elé.
Akárcsak A z ember tragédiájánál, a
Hamletnél is egy nagy formátumú
rendezői elképzelés minden részletében
adekvát művészi megjelenítésének lehe-
tősége rejlik az előadásban, ám az ered-
mény mégis alatta marad e lehetőség-nek.
Egy-egy ilyen előadás több, mint a vidéki
színház programjának egy produkciója,
ez az egyetemes magyar szín-házkultúra
kiemelkedő eseménye. Éppen ezért több
figyelem, idő, energia, felkészültség, a
résztvevők együttes tevékenységének
összehangolása szükségeltetik ahhoz,
hogy egységesen magas színvonalú
színpadi mű születhessen.
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A változások ára

A Marat-Sade Kaposvárott

„A szívnek vannak érvei, miket
nem ismer érvelő eszünk ..."
(Blaise Pascal)

Nézőpont keresése

Peter Weiss didaktikus, ezért problema-
tikus, de mindezek ellenére alapvető
fontosságú művét, a Marat halálát Ács
János rendezésében mutatta be a kaposvári
Csiky Gergely Színház. Az előadás több
vonatkozásban példa és előzmény nélküli.

Weiss műve dialektikus szándékú és
megvalósulásában tézisszerűen anta-
gonisztikus. Fő kérdése a forradalom mű-
ködésének vizsgálata, s centrumában a
változás természetéről, minőségéről szóló
dialógussorozat áll. Egyensúlya Sade és
Marat megsemmisítő közös vereségén
alapszik, harcuk kibékíthetetlen, megold-
hatatlan ellentétén. Az elmegyógyintézet
színhelyén a forradalom hősei kerül-nek
szembe a restauráció történelmi ha-
zugjaival, s ha Marat és Sade egymással
nem is békülhet meg soha, egyformán
ellenségei a mindkettejüket egyaránt el-
intéző Napóleonnak.

Weiss művében nincs megegyezés : a
történelem megsemmisítő vagy épp
fenntartó árama e kérdések közül nem old
fel egyet sem, hiszen a tárgy épp a
történelem. A restaurációnak éppúgy lété-
ben kell megtagadnia Marat-t, mint Sade-
ot. Mindkettőt meg kell haladnia, mert ők
ketten folyamatosan egymást tételezik.
Egy radikális forradalom előbb-utóbb
megszüli a „bujálkodalom" igényét, azaz a
társadalmi változások óhatatlanul
minőségi életváltást is köve-telnek. (Azaz
minduntalan Sade kérdéseit teszik fel újult
erővel.) És a pszichológiai forradalmak
előbb-utóbb társadalmi konzekvenciákkal
járnak. A restaurációk így Sade-ot
pszichopatológiai esetnek, Marat-t
kibírhatatlan túlzónak kell hogy tekintsék,
mindkettejüket egyszerre kell határaikról
eltávolítaniok. Ám ha eltekintünk a
mindenkori restauráció hűvös
kívülállásától, úgy meg kell próbálnunk
belülről megérteni kettejük ellentétét,
viszonyát. Látszatra három út áll a min-
denkori rendező előtt. Dönthet-e két alak
egyensúlya mellett, magára öltvén a
szenvtelen kívülálló álarcát. Ebben az
esetben a belső folyamatok, Sade és Marat
összeütközésének fellobbanó ere-


