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Ítélni Isten helyett

A Hamlet Debrecenben

„Anima naturaliter christiana est."

(Tertullianus)

Bátyja halálára s az özveggyel kötött korai
nászára utalva jelenti ki Claudius,

hogy „a természeten győzött az ész
"
. Filo-

zofikus általánosítása hajszál híján igaz-
nak bizonyul. E hajszál a gyász, mitől a
hazugság szövedéke itt is felszakad. A
sorsát elkerülni akaró önkény, a számító
ésszé vakult értelem ugyanis legvégül - a
gondviselés lassú és gyötrelmes útja ez -
járni kényszerít „kéjjel koporsók s
gyásszal nász között". E tarthatatlan ál-
lapot teljesültét s így saját elkerülhetetlen
bukásának kezdetét Claudius még győ-
zelemként jelentheti ki (I. felv. z. szín).
Egyetlen ellenlábasa, az ifjú Hamlet csak
jóval később (V. felv. z. szín) nevezheti őt
annak, ami: bitorlónak („Ide csöppent,
trónraléptem és reményeim közé"). Hamlet
a dráma nyitójelenetei-ben szinte
reménytelen helyzetben van. Nemcsak
imádott apját veszítette el. „Egy hó múlva
már" nem csupán az udvar, de még
szeretett anyja, az özvegy királyné is
lefekszik - az utóbbi ráadásul szó szerint -
az új úrnak. S jő a ráadás: meg kell tudnia
azt is, hogy „amely kígyó" atyját „halálra
marta", „most koronáját viseli". Ám épp
ezekben a pillanatokban mutatkozik meg,
hogy Hamletből, „ha megéri", milyen
„nagy király vált volna". Gyászának
tompaságából nem egy bosszúszomjától
elvakult eszelős ébred, hanem királyfi, ki
megérti azt is, amit a dráma interpretátorai
azóta is oly kevéssé: nem egyszerűen
megölnie kell Claudiust, de mindezt úgy
szerveznie, hogy tette ne egyszerűen
királygyilkosság, de saját
hatalomátvételének pillanatává legyen. S e
két esemény még a „vadság korában" sem
volt magától értetődő módon azonos!
Civilizált korszakunkban pedig?! Ez az
azonosítás szinte lehetetlen. A legitim úr
gyilkosának lakájaivá alázkodó
nyomorultak között, az udvart szétdúlt
romjain pedig gyakorlatilag lehetetlen!
Mert nincs kiszámíthatatlanabb és így (és
ezért) az ész számára undorítóbb a
(gyilkos) tetteiket eltagadók uralmánál. Ez
a „kizökkent idő"! Az eltagadott múlt felett
folyékonnyá lesz a jelen; kontúrtalan. A
nyers, ámde az átláthatóságig tiszta
érdekek - „a dol-

gok főiránya" - fennkölt és hazug frázisok
csillogásába vakulnak. S a kiüresített
nyelv „démonai", a nyelvi automa-
tizmusok, az önnön hazugságaikat ap-
ránként elhívők ostobasága uralkodik.
Látszólag megdönthetetlenül. Kizökken az
idő, az elhazudott bűnöktől nem látszik
telni, „megáll"; a változtathatatlanság
illúzióját keltve - „nem múlik": van. Csak
a tántoríthatatlan véletlen siethet és siet
ilyenkor a tettre elszánt - Hamlet --
segítségére. Színészek érkeznek, színészek
kora ez; és segítségükkel sikerül
félreérthetetlenül, azaz átértelmezhetet-
lenül lelepleznie a bölcs uralkodót játszó
bitorlót, Claudiust. Innentől az események
a szokásosabb medrükbe terelőd-nek: az
elvétett döfés után, mely Poloniust találja,
a király lélegzethez jut - s visszavág. A
dolgok a Machiavelli óta olyannyira
ismert dramaturgia szabályait még
láthatóbban követik.

A Hamletet Debrecenben színre vivő Gali
László nem hagyta magát félrevezetni
azoktól a szépelgő interpretátoroktól, akik
csak Hamlet tétovaságáról be-szélnek.
Egy mindent veszíteni vagy megnyerni
kényszerült gyermek férfivá érlelő
politikai játszmájának színtere a debreceni
Csokonai Színház színpada. Mielőtt ennek
az átgondolt és egészen a gesztusokig le is
bontott koncepciónak a részleteit sorra
venném, két kitérőt kell tennem.

Az első: ezt az előadást sajnos(!) egy
estére felköltöztették a Thália Színház
színpadára, s az eredmény több mint
botrányos, siralmas lett. A tán ha fél-
akkora tér egész egyszerűen összerop-
pantotta az előadást. Az egymáshoz sokkal
közelebb kényszerült szereplők - ki-vétel
nélkül - képtelenek voltak hangot váltani,
s az ordítozás és suttogás között eleinte
ingadozó előadás végül érthetetlen
hadarásba fulladt. Mi sem természetesebb,
hogy a szűk térben helyüket nem lelő
szereplők lépten-nyomon megbotlottak,
hol önnön palástjukban, hol egy-másban,
hol pedig a díszletekben. A sír
„természetesen" szétnyílt a hátát neki-vető
sírásó súlyától stb. Mindezt azért
kényszerülök leírni, mert a kritikus ezáltal
lehetetlen helyzetbe került. Arról
kényszerül azt állítani, hogy jó, aminek
rossz, sőt botrányos voltáról a „szakma"

saját szemével győződhetett meg. Mind-ez
felveti a felelősség kérdését: szabad-e és
főként van-e értelme ilyen körülmények
között előadásokat Pestre rángat-ni, s az
invitációnak eleget tenni?! Alig-ha. Csak
elmélyül s alapot nyer az a hie

delem, mely vidék és Pest között még
mindig hajlamos szakadékot tételezni. S ez
a vélt szakadék ráadásul tovább rom-
bol(hat)ja az egyébként is szétdúlt pro-
dukciót, miként most is: a színészek (ki-
vétel nélkül) sorozatban bakiztak, az ide-
gességtől alig-alig tudtak megszólalni.

A másik megjegyzés: számomra a
debreceni(!) előadás tette érthetővé azt is,
hogy miért is sűrűsödtek meg az elmúlt
években a Hamlet-bemutatók. Szinte
mindegyikben volt ugyanis egy-két olyan
elem, mely a darab egészét aktuálissá és
így érthetőbbé tette, de csak itt, ebben az
előadásban derült ki, hogy ezek az elemek
összeilleszthetők, s így érthető egészet
alkotnak. Tehát - miként Shakespeare
művei - ez az előadás is számos forrásból
(korábbi előadásból) táplálkozik. Három
forrást érdemes meg-említeni: Paál István
szolnoki rendezését, Cserhalmi György
alakításait s a Básti Juli formálta Ophéliát.

Kasztner Péter (debreceni!) díszlete egy
„fekete doboz" belseje, mely egy-forma
intenzitással képes sugározni mindazokat a
vonzó és taszító spektrumokat, melyeknek
kibocsátására az emberi természet
egyáltalán képes. A hátsó függöny
eltüntetésével hatalmassá növelt
„ravatalozó" terét egy nyers füg-
gesztékekkel felerősített fémfolyosó ta-
golja. Ez a színpad két oldalán „L" alak-
ban előrefut. A beépített zenekari árok
fölött sír tátong, s itt található egy lépcső
is, melyen a szereplők föl- s alámerülnek.
A halál mélységéből - így vagy úgy, de
valóban - kiemelkedő életek játéktere ez a
szín. Hátul, a színpad egész szélességé-
ben szinte, egy hét-nyolc fokú lépcsős
dobogó. Rajta a halhatatlanság ígérete: két
trónszék. Ezt az építményt tolják még az
első részben előre. Az előadás gondolati
íve egyértelmű: minden a trón körül s a
trónért történik! Á királyon kívül egyedül
Hamlet ül fel rá, az egérfogó-jelenethez
instruálandó a színészeket, s ez az
építmény tűnik el a sikeres csel után: a
háttérbe tolt dobogó s így a trón elé -
közvetlenül a folyosó megett - alázuhan a
gyászszín hátsó függöny; a tér immáron
nem a trón által hierarchikusan tagolt,
hanem a hierarchia uralásáért folytatott
küzdelem porondjává szűkült. Végül
ennek, az akkorra már felborított trónnak a
lábaihoz(!) támogatja fel Horatio az
előadás végén a haldokló Ham-letet,
akinek - mielőtt döfne - Claudius
felkínálja az önkezével fejéről levett ko-
ronáját. Hamlet azonban szúr, s a korona
elgurul, hogy majd Osrick a színre tör-



tető Fortinbrasnak nyújtsa azt át! A nor-
vég pedig - egyelőre! - a trón lábára
akasztja azt. (A pesti előadáson némiképp
módosult a zárójelenet, de hogy a módo-
sítások mennyiben voltak a koncepció
megváltozásának és mennyiben például az
Osrickot alakító színész idegességének
következményei, azt a kritikus képtelen
volt megállapítani - így a továbbiakban
csak a debreceni bemutatón látottakról
írok.) Ezt az átgondolt és a színészekkel
meg is valósíttatott gondolati ívet szolgálja
valamennyi rendezői lelemény: az
egérfogó-jelenet után a sikerétől okkal
tomboló Hamlet magára teríti a színész -
király fekete királyi(!) palástját. E gesz-
tusának jelentését mélyíti el, hogy az első
jelenetek vakító pompájú fehér palástját
vérszínre cserélő Claudiust palást nélkül,
feltépett mellű csíkos ingben látjuk ezt
követően imájához gyötrődni. Az elvé-tett
döfés, Polonius halála után Claudiusra
barna palást kerül (a sírhoz közeled-vén
sötétül tehát el a halhatatlanság fehérje!).
Hamlet kezében pedig csörgődob zörög.
Ez utóbbi funkcióját egy újabb rendezői
ötlet egyértelműsíti: a sírásó nem csak
Yorick koponyáját, de annak
csörgősipkáját is Hamlet lábához veti.
(Sziki ebben a jelenetben jár a legközelebb
ahhoz, hogy Hamletjét az Ahogy tetszik

Jaques-jának rezignációjához közelítse,
helyesen; de eszközei - még --szűkösek, s
ennek következtében a harmadik rész
haloványabbra sikeredik, mint az előző
kettő.)
A színészek által megvalósított játék-mód

is a rendezői koncepció szolgálatában áll :
a harmadik rész Hamletjét kivéve alig-alig
„beszélgetnek", szóváltásaikkal a hatalmi
hierarchiában elfoglalt helyzetüket
igyekeznek erősíteni, illetve a be-
szélgetőtársét gyöngíteni. S ez nyereség az
előadás egészének szempontjából is.
Shakespeare színészt próbálón nehéz
szövegét ugyanis lehet szavalni! A színé-
szeknek ilyetén módon nem kell szün-
telenül „önkifejezniök", minden pilla-
natban fölöslegesen és megvalósíthatat-
lanul árnyalniok. Nyers és durva hatalmi
játékon, ,szavalóversenyen" vesznek részt,
s kényszerű indulók valamennyien. S ez
némiképp vonzóvá is teszi Claudius
udvarát. Nem a helyzetüket lépten-
nyomon motivációjukkal összekeverő,
hebegő és kulturálatlan nyomorultakat
játunk ugyanis, hanem a kényszerű hely-
zetüket föl- és kiismert emberek gyakorta
könnyed, olykor fölényes játékát. (A
Thália színpadán épp ez tűnt el nyomta-
lanul: a szűk térben akaratlanul is egy-

máshoz. és nem egymás előtt szóltak a
szereplők.) Ám valamennyiök arcán szét-
szétszakad egy-egy pillanatra a kidolgo-
zott, udvarias és ezáltal civilizált maszk, s
ezekben a pillanatokban - az addigi já-
tékmód kontrasztjától is fölerősítetten
valóban alakíthatnak a színészek! Alakí-
tásaikat mintegy „rétegenként", a ren-
dezői koncepció kibontásának sorrend-
jében elemzem.

Gali előjátékkal indítja a darabot. Még
ég a nézőtéri világítás, amikor a
széthúzott háttérfüggöny mögotti sivár
fal ajtaja felnyílik. Egy fegyveresnek öl-
tözött statiszta megigazítja a készülő ha-
talmi szertartás színhelyét: a trónon igazít
picit. Majd Hamlet lép be ugyanitt; s a
vakító hófehér falra nyíló ajtón kifelé
figyel. Hosszú percek telnek el így, míg-
nem Hamlet magára zárja a teret: becsuk-
ja az ajtót. Többé senki sem lép itt be, s
nem is távozik. A. zenekari árok mély-
ségéből a színpadra robbannak az előjá-
ték szereplői. Hamlet pedig velük szem-
bemozogva távozik. A színen az udvar
mulat. Az artisták és bohócok kavargá-
sában mindig a király nevet és tapsol elő-
ször. Az udvar rövid késéssel követi ve-
zérét. Szükség van erre az előjátékra,
ugyanis az első királyi udvarban játszódó

valódi szöveges jelenet (I. felv. 2. szín)
olyannyira felfokozott tempójú, hogy ez a
játék -- előzetes kiemelés nélkül - alig-alig
lenne észrevehető. A Csendes László
alakította Claudius kontúrjainak meg-
teremtésében itt a szcenika is segít a szí-
nésznek: a zenekari árokból a trónig szá-
guldó királyra ugyanis Pilinyi Márta ha-
talmas hófehér palástot terít, s a Lezó
András tervezte - végig precíz - világítás
jóvoltából ez a palást valósággal ki-égeti a
néző szemét. Á hatalom ragyogása itt
valódi, érzéki élmény.

Ugyancsak a világítás az egyik fősze-
replője a. darab tulajdonképpeni
nyitójelenetének. A vaksötétből
világítással kiszakított Bernardo (Szilvási
Csaba) elébb összerezzen, majd a
tökéletesen ki-képzett katona
villámmozdulatával a fenyegető
sötétségnek szegezi dárdáját, s csak
ezután kiált: „Ki az?" Tökéletesen
„elkapott" tempóban látjuk meg a Fran-
ciscót alakító Hajdú Pétert, ki ölni kész
pozícióban s indulattal kiált vissza: „Nem
úgy: te állj s felelj: ki vagy ?" Ennek a
feszültségnek eleinte nyomát sem látjuk
az udvarban, ellenkezőleg! Á Hamletet
kedvelő nép nyugtalansága csak fokról
fokra s épp Hamlet közvetítésével éri el a
hatalom csúcsait. Csendes

Shakespeare: Hamlet (debreceni Csokonai Színház) . Csendes László (Claudius) , Balogh Zsuzsa
( G e r t r u d ) . Sz i k i Ká ro l y ( Ha ml e t ) é s Si mo n M a r i (O ph é l i a )



az első jelenetében (I. felv. 2. szín) olyan
tempóban foglalja össze az addig történ-
teket, intéz: a külpolitikát s Laertes sor-
sát, hogy azt halandó ésszel követni sem
lehet! Mellesleg még beszédébe szövi azt a
két mondatot is, mely bevezető elemzé-
sem tárgyául szolgál. Mindezt futólag,
állva. Kirobbanóan energikus és intel-
lektuálisan is oly fölényes ez a király,
hogy neki kell vezetnie udvarát. Csendes
Claudiusából sejthető meg, hogy ez a
király annál is magasabbról indul, mint
ahová a legjobb Macbeth valaha is föl-
vergődhet. Könnyedén viseli a Macbethet
összeroppantónál is súlyosabb tette
következményeit. Sikerül azonosulnia
elért céljával: király. Személyes viszonyait
is hatalmiakká keményíti. Teheti; ehhez is
s magánya viseléséhez is ereje van. Vele
szemben Hamletnek látszólag szemernyi
esélye sincs.

Sziki Károly Hamletje elhagyott és el-
árvult durcás kamasz. Ruhája is „punk".
Amikor egyedül marad tehetetlen dühé-

vel, szinte tombol : „Ó, hogy nem olvad,
nem hígul s enyész / harmattá e nagyon
merő hús!" - üvölti önnön feltartott
kezeire meredve. Pontos szerepértelme-
zés. Amit ugyanis eddig látunk, az csak
egy „normális", noha nagyon erős fruszt-
ráció következménye. S ő még ön-
magától undorodik a felnőttek között
szerzett tapasztalatai nyomán! Undorodik,
mivel - ez látszik a természet rendjének -
„olyanná kell neki is lenni". El-hinni
látszik, hogy a világ olyan, amilyennek
látnia adatott - s törvényszerűen olyan.
Épp csak neki még(!) nem sikerült
hasonulnia, „normális" felnőtté lennie.
Ezért kell az igazságot megtudván térdre
rogynia a Szellem előtt, s az örömtől
szinte önkívületben üvöltenie: „Ó az én
próféta lelkem!" Nem a felnőttek olyanok
hát, amilyenné ő lenni képtelen, hanem a
gazemberek! S ettől a pillanattól
sűrűsödnek fölismeréssé addigi rövid
életének tapasztalatai: azt kell tennie,
amit eddig is, csak immáron tu-

datosan! Szítani, szítani a botrányt, mit
gyászával keltett, szítani egészen addig,
mígnem általuk szétzilálódik a „vérnősző
barom" tekintélye s a tekintélyére ala-
pozott hierarchia rendjei is. S lám: alig
egy-két jelenet múltával már spiclik és
udvaroncok rohangálnak. Nem a király-
hoz! Közte és a király között Gali László
és Sziki Károly Hamlet-példázata tehát
arról és azzal tudósít, hogy lehet élni a
tiszta értelemmel reménytelennek látszó
viszonyok között is - korlátozott, ám ele-
ven életet! Vélekedések gyűjtögetése
helyett tapasztalatot szerezni szabadságunk
valódi korlátairól, s így végső soron -
magáról a szabadságról is.

A IV. felvonás z. színében Rosencrantz
kérdésére már egy a hatalmi játék minden
csínját-bínját kiismert bölcs „öreg" felel,
aki még azt is megenged-heti magának,
hogy ellenfelét óvni igyekezzék (az intés
nem használ, s Hamlet könnyedén
eltapossa majd őt és Guildensternt is)!
Rosencrantz: Engem szivacsnak néz,
fönség?
Hamlet: Annak hát; ki a királytól párt-
fogást, jutalmat és tekintélyt szí magába.
De (. . .) ha rászorul, amit összeböngész-
tetek, fogja, kifacsar, és ti, szivacsok ismét
szárazon vagytok.

Patetikusan fogalmazva azt mondhat-
nánk tehát, hogy ebben a darabban - az
előadásból is sejthető módon - két me-
redek ívű sors keresztezi egymást. A
gyermekkor éjszakájából egy üstökös
emelkedik az uralkodói bölcsesség ma-
gaslatába, miközben egy vakító meteor,
Claudius földre zuhantában szétég. Pályá-
juk közös pontja, kettejük ütközésének és
pillanatnyi helyzetcseréjének pillanata az
egérfogó-jelenet. Ennek az előadásnak a
legjobb pillanata.

A színész király Lengyel István színi
kultúrája s Gali László rendező ötlete
olyan Pyrhus-monológgal ajándékozta
meg a nézőket, hogy Polonius megjegy-
zései ugyanolyan idegesítők és zavarók,
mint az ekkor épp dermedt csendben ülő
valódi nézők fegyelmezetlenségei. (Az
önmagában csak sajnálatos, hogy Szabó
Magda szerelmetes városának nagy
hagyományú lakói mára premieren sem
töltötték meg a nézőteret. Az eljöttek
túlnyomó többsége viszont hiába
fegyelmezettebb, kulturáltabb azoknál,
akiket bármelyik pesti színház nézőterén
elviselni kényszerül az ember. Van karzat
is; s a karzaton az egyetemista és kö-
zépiskolás [korú] ifjúság a sznobnál is
sznobabb, s a barbárságig lezser! A szín-

Kóti Árpád (Polonius) és Simon Mari (Ophélia) a Hamletben



ház akusztikája jó. Így az ember a mo-
nológokkal együtt értesülhet arról is, hogy
annak megvalósítása milyen. Persze nincs
teljes konszenzus, így olykor parázs viták
kerekednek. Hogy a két eset-ben
ajtócsapásba torkolló viták közben a
színészek folytatni tudják az előadást, az
fegyelmüket s türelmüket dicséri. Persze
kapnak segítséget is: a földszint rá-
rápisszeg az emeletre. Viszont föld-szint
és emelet együtt hördül fel, amikor -
horribile dictu! - az Ophéliát játszó Simon
Mari ingre vetkezik. Földig érő[ !j
alsóingre. Még a válla is látszik a szemér-
metlenjének ! A művészek és a közönség
kapcsolata azonban korántsem egyoldalú!
Pilinyi Márta jelmezei között az egyik
legremekebb Rajnáldé! Polonius emberét
olyan csizmás-csikós-utazótáskás
magyarosba öltöztette, hogy viselő-jén
látszik az is, hogy diák, s az is, hogy
korántsem wittenbergi „boiot". Pesten
annyit változott a helyzet, hogy nem a
páholyokban beszélgettek, hanem a „pá-
holyok" kiabáltak át egymásnak. Volt, aki
szotyolázott... S hogy ez a meccs-
mentalitás valamiképpen a humán kultúra
hiányából is következik, azt az valószínű-
síti, hogy az időnként figyelő ifjú közön-
ség a harmatgyönge előadás egy-egy po-
énján oly önfeledten szórakozott, derült és
kacagott, mint kik nemhogy a dráma
fordulatait, de még sztori ját sem ismerik.)

A hibátlanul tagolt és szépen elmondott
szöveget halk-bús zenével kíséri három
színész, s Lengyel lstván mögött fekete
köpenyek hármasa lebeg és kavarog
beteljesítendő a hatást. Ezen az úton járva
valóban lehet hitellel - akár egy királynak
is - csapdát állítani! S ez az egérfogó
valóban csapda! (Szkandalon!!) Az
akkorra már Hamlet kezelhetetlensége
okán egyre zaklatottabb király ugyanis
ünnepelni érkezik. A hatalmát bosszantó
Hamlet rendezte jeleneten uralkodhatik
végre! Ő ül a trónon. Elégedettségében a
némajátékra nem is figyel. Egy mögötte
álló udvaronccal beszélget, Hamlet pedig
Ophéliát tapogat-ja: királyfis pimaszsággal
hevíti az őt el-hagyó szeretőt. Amikor a
valódi - szöveges - játék elkezdődik,
Hamlet provokáló megjegyzéseivel
először anyját vonja játékba, majd ismét
tökéletesen „el-kapott" pillanatban a
színpadra ugrik, hogy a játékot aláfestő
méla zene helyett egy csörgődobot rázva
riassza a királyt s udvarát, mely ekkor lesz
gazdátlanná! A király felpattan, s
villámsújtottan áll, az udvar szétfröccsen -
teljes a pánik. A palástot magára terítő
Hamlet okkal

tombol örömében, Valóban hatalomát-
vételének pillanata került megragadható
közelségbe! Amikor majd leszámol a ki-
rállyal, a királyt testőrök védenék, de
egyszerűen szétfröccsennek, kitérnek
Hamlet útjából. Az addig elrejtett ugyan-
is napvilágra kerülvén, Hamlet szintúgy
királyként kiálthatja majd: „Be kell az
ajtót zárni. Árulás! Ki kell nyomozni."

Ugyanúgy' az igazság pillanata ez, aho-
gyan az egérfogót követő órák azok. Nem
király van immáron, hanem - mily ritka
pillanatok ezek! - igazság; s az lehet
király, ki ebből többet birtokol.
Hamlet azonban elvéti az eredeti pil-

lanatot, s halállal kell bűnhődnie. Mindez
azonban nem habozásának következmé-
nye, hanem politikai hiba, melynek okát
keresvén az előadás legnehezebben meg-
oldható pillanatához érkeztünk el. A ki-
rály imája ez a pillanat. Csendesnek itt
ebben a felfogásban - már-már ember-

felettit kellene produkálnia: a bűnétől
iszonyodó, de a bűne által megszerezhető
javakhoz is eltéphetetlenül kötődő lélek

vergődését megjelenítenie. A mozgósított
színészi eszközök kellően intenzívek
ugyan, de nem összecsiszoltak. Rá-adásul
a rendező is bakizik: kivont kardjával
közvetlenül a király mögé állítja
Hamletet, akinek szövegét Claudiusnak
hallania kellene. S ha hallja, úgy reagálnia
illenék... A közönség feszeng, s ennek
nem csak a rendezés az oka. Furcsa
ugyanis napjainkban - szinte az elhi-
hetetlenségig furcsa - az elmének a tőle
gyötört lélekre való figyelmezése. S még
nehezebben hihető (el), hogy a lélek sor-
sáról való elmélkedés ráadásul még meg
is változtathatja, eltérítheti tetteinket.
Holott itt és ekkor ez és ennyi történik.
Hamlet nem éri be Claudius életével, hal-
hatatlan lelkének üdvére tör. S ez a teo-
lógiai bűn- Isten helyett ítél máshonnan
nézve: jóvátehetetlen politikai hiba. Nem
Hamlet megfejthetetlen habozása lel itt
újabb kibúvót, hanem pogány értetlen-
ségünk botránkozik fölöslegesen.

Hogy mindez egyáltalán kitalálható, az
Hamlet fölényesen szituált nagymo-

Horányi László (Horatio) és Sziki Károly (Hamlet) (Iklády László felvételei)



nológjának köszönhető. Hamlet Gali
színpadán olvas. Fel s alá jár és olvas.
Mígnem úgy vágja földhöz a könyvét,
hogy az szinte szétszakad: „Lenni, vagy
nem lenni: az itt a kérdés!" - robban ki
belőle a könyv ostobasága által kiváltott
düh, s hallatlan intenzitással és hittel az a
keresztény gondolkodásmód elevenedik
meg, amelyik - erről tanúskodik az egész
előadás 1 - az antikvitásénál is távolabb
került napjainktól. Nem tudom elképzelni,
hogy napjainkban ebből bár-hol a világon
több átadható (pláne nem a
kriptomohamedán, azaz kálvinista Deb-
recenben!). Ez a legtöbb azonban csak arra
elég, hogy értsük az imádkozó Claudiust s
az öléstől itt visszalépő Hamlet
motivációját: élménynek kevés.

Máskülönben ebben a koncepcióban
minden, így az összes szereplő is, a helyén
van. Egyként intellektuális és érzéki élmény
Polonius, Ophélia, Gertrud, Rosencrantz és
Guildenstern, Laertes és Osrick. Haladjunk
sorjában!

Poloniusként Kóti Árpád egy olyannyira
okos államférfit alakít, ki jószerivel egyedül
látja át az idő „kizökkenésétől"

megváltozott játékszabályokat: a király
mindenben egyedül dönt, így a hatalomból
való részesülés útja a király becserkészése.
Poloniusától azonban távol áll a talpnyalás!
Hamlet bohóckodásához unott statiszta
csupán. Nem a „felhőt", Hamlet arcát
cserkészi tekintete (III. felv. z. szín). Mivel
az ő lehetőségeit meghaladja - nem királyi
vér! -, látóköréből kiesik a viszonyok
megváltoztatásának esélye, ezért nem tud a
bohóckodó Ham-lettel mit kezdeni. Hogyan
is tudna?! Hamlet épp az ellenkezőjét teszi -
eltérő helyzetéből következően 1 - annak,
amit tenni ő egy életen át megtanult. Halála
igazi tragédia. A királyi párral való be-
szélgetése (II. felv. z. szín) pedig igazi
remeklés 1 Dehogyis szószátyár ez a Po-
lonius! De van-e nehezebb és kényesebb
dolog, mint a feltétlen úr feleségével kö-
zölni azt: fia őrült?l A rendezés a helyzet
élességét azzal is kiemeli, és ezáltal még
érzékletesebbé teszi, hogy zsebkendőjével
megtörölteti mondandója végén Polonius
homlokát.

Hogy Polonius hihesse, Hamlet valóban
szerelmi bánatába őrült bele, arról az
Ophéliát alakító Simon Mari gondoskodik
több-kevesebb sikerrel. Első szín-re
léptekor, miután egyre rosszabb kedvvel
hallgatja bátyja intelmeit, mely a királyfi
szerelmétől félti húgát, természetesen
megérkezik atyjuk is. Polonius meg
Laertest oktatja ki. És Simon Marival -

Ophéliájával - törlesztet a rendező: ál-szent
pofácskával hallgató bátyja mögé oson,
annak haját huzigálja, csiklandozza! Igazi
testvérek; s élő, eleven nő ez az Ophélia.
Bár ebben a jelenetben nem sikerül igazán
elhitetnie, hogy szerelmes. Kissé unott
arccal, de nagy fegyelemmel hajtja végre a
rendezői utasításokat. Laertes távozása
után eleinte unott álnaivitással hallgatja
atyja tanácsait, sőt Ham-lettől eltiltó
intelmeit is, de lévén fiatal és innentől
kezdve végre láthatóan szerelmes,
valakivel beszélnie kell! A feltar-
tóztathatatlanul áradó ifjonti közlésvágy
teszi kiszolgáltatottá őt is és szerelmét is:
amennyire ugyanis természetes közlés-
vágya beszélgetőtársként komolyan véteti
vele atyját, annyira kell komolyan vennie
atyja intelmeit! Elzárkózik hát Hamlet elől,
aki közben politikai-hatalmi játékba kezd 1
S ő oly kétségbe-esetten rohan atyjához (II.
felv. I. szín), egyetlen beszélgetőtársához,
bizalmasához, hogy annak komolyan kell
vennie lánya hitét, melyet - a helyezkedő
emberek tipikus aránytévesztésével - rá-
adásul ő maga szít:
Polonius : Őrült, miattad ?

Ophélia: Nem tudom, atyám, de félek.. .
Hogy mindezt Ophélia hiheti, azt az

előadás legkidolgozottabb, gyötrelmesen
szép jelenete hitelesíti: Ophéliát atyja és a
király csalétkül állítja Hamlet útjába.
Mennyire lényegtelen s az akadémizmusig
üres kérdés az, hogy Hamlet észreveszi-e a
függöny mögött leselkedőket! Ophélia a
már érett Hamletet lát-ja viszont. Azt, aki
spiclik tucatjait rázta már le! Ezek után az
útjába állított Ophélia láttán nem lehetnek,
de nincsenek is illúziói! Vigyorog, „cikizi"

a szokatlanul becstelen helyzetében csak
vergődő lányt. Ám egyoldalú szóváltásuk
közben egyre közelebb és közelebb
kerülnek egymás-hoz! S a szitkokat ontó
száj tanácsait („nehogy szóba álljon
becsületed szépségeddel") végül már
Ophélia ajkára lihegi. Vágy és utálat oly
szenvedélyes egységét eleveníti fel Sziki
Károly, hogy Ophélia csakis szétzúzva
maradhat a színen. S ráadásul ebben a
felfogásban a jelenetbe valóban majdnem
beleőrülő Hamlct tirádája („Eredj
kolostorba... ") vallomás és könyörgés
tébolyító együttese: valódi ima. Mintegy
századunk egyik legkeserűbb szakítását
oldja gyöngédebben féltő szavakká,
intelemmé: ha ugyanis „tőlem csak lefelé
vezet út", s engem elhagyni kényszerültél,
legalább ne süllyedj tovább; „vonulj
kolostorba"! Ophélia nem vonul, s az
egérfogó-

jelenetre már az első érintéstől a „minden
mindegy" - csak magán érezhesse Hamlet
kezét - állati apátiájába süpped. Nem az a
csoda, hogy a hírtől - épp Hamlet ölte
meg atyját-bizalmasát - megőrül; hanem
az, hogy nem korábban. Utolsó
jelenetében Simon Mari a hamleti attitűd
tükörképét játssza el. Tébolyult kínjában
vágja virágnyelven az udvar szemébe
mindazt, amit Hamlettel okos számítása
mondat.

Balogh Zsuzsa Gertrudja az első fel-
vonásban a csordultig jóllakott asszony
gőgből és szépségből gyúrt méltóságát
mintázza. Van mire büszkének lennie! Nem
egyszerűen a király az övé, de az a király,
aki még hatalma Hamlettől szét-rázott
romjain is rendelkezik annyi méltósággal,
hogy a közé és Laertes kardja közé álló
Gertrudot nyugodtan félreállíthatja.
Felesége ekkor akár egy nemes állatot, úgy
járja körül, és tanulmányozza királyi férjét, e
valóban nem mindennapi uralkodót. S ez az
asszony a hírtől, hogy jelenlegi férje az
előzőnek gyilkosa, úgy tud összetörni, hogy
utcalányoknál el-esettebb. Mivel
Hamletnek tényleg csak a saját útját
meglelni van ereje, anyja kérdésére, hogy
az mit tegyen, csak az annak helyzetét még
egyértelműbbé tevő - így funkcionális ! -
szitkokkal válaszolhat. Hűlt szeretete itt
nem lel kolostort. (Kár, hogy Sziki Károly
az első két részben a fortén kívül más
fokozatot szinte nem is ismer. Ez gyakorta
jó, de olykor épp csak elviselhető. Enyhén
ízes beszéde, mely különösen az „a" hang
képzésénél érhető tetten, a debreceni
előadásban ugyan egészen furcsa módon
segített Hamlet udvarbéli idegenségének a
meg-teremtésében, de egyébként sürgősen
korrigálandó fogyatékosság.) Hamlet
szitkai nyomán a királynő romjaiból egy
féltő anya kél életre! Férjéhez sietve okos
praktikával keres kiutat (ez is, mi-ként
Ophéliáé, hamleti helyzet!), hogy védhesse
fiát a férfitól, ki testét még mindig
lenyűgözve tartja! S van mitől védenie!
Egyre sokasodnak s végül egészen
elözönlik a színpadot a fegyveresek. Még
Rosencrantz és Guildenstern is kardot ölt.
(S nem ez utóbb említett, pontos rendezői
utasítástól, de egy árnyalattal a
szükségesnél is jobban eldurvul az elő-adás.
Amiként az önarcképét iróniával osztogató
Claudius portréja is fölösleges, túl
didaktikus a trón fölött. Ehhez a Clau-
diushoz tán méltatlan is.)

Melis Gábor és Vokó János szinte va-
lamennyi szerepükre nehezedő közhellyel
sikerrel számol le. Az általuk for-



mált Rosencrantz és Guildenstern kék
bársonyba öltözött aranyifjúként érkezik
meg. A király kérésén korántsem kapva-
kapnak: puszta önvédelemből ugyan jó
képet vágva a dologhoz, de inkább za-
vartan, semmint örömmel mérlegelik azt.
Midőn Hamlet átlátván rajtuk meg-
bocsátani látszik a még el sem követett
árulásukért, fellélegeznek. Hamlet köze-
ledését azonban ha lehet, még gondosabb
mérlegelés után - szintúgy elutasítják.
„Nem úgy gondolják", miként a (ölség",
hogy ti. „Dánia börtön". S mi-ért is
gondolnák, hiszen így is a királyfi
teniszpartnerei(!); gondtalan s a gond-
talanságot élvezni is tudó, már-már okos
udvaroncok. Elszámítják ugyan magukat,
ezért életükkel fizetnek, de ez nem
butaságuk következménye, hanem egy
aprócska számítási hiba, ami megeshet
mindenkivel. Haláluk éppen helyénvaló:
sem nem nevetséges, sem nem tragikus:
méltó és igazságos - miként az embereké.

I la nékik legalább esélyük volt valódi
helyzetük mérlegelésére, Laertesnek az
sem! Második generációs udvaroncként,
beidegződések rabjaként sodródik abba a
játszmába, melyben a részvételért nála
tapasztaltabb atyja is az életével fizet.
Bosszúért és igazságért lihegő visszatér-te
nemcsak a kissé egysíkú F ésü s Tamás
legjobb pillanata, de egyben alkalom
Claudius intellektusának és szerepjátszó
képességének utolsó fellobogásához.
Ugyanakkor Gali László - jó érzékkel --
megfosztja őt moralitása feltámadásának
pillanatától. „Reményteljes ifjúból" nyíl-
egyenes úton zuhan aljas tettéig: orvul,
hátulról döf Hamletbe, aki tigrisként veti
rá magát, hogy a vad verekedésben
megszerzett karddal visszasebezzen. S
Laertesszel - okosan húzott szövege
következtében - a halálfélelme katalizálta
bosszúszomja mondatja el Claudiust vádló
titkát. S ez így van rendjén. Olyan
közegben, hol Hamlet nagymonológja is
csak alig-alig elég a király imájának
hitelesítéséhez, tehát a puszta evilágiság-
ra csupaszított relációk világában a mora-
litás szükségképpen támasz és alapzat
nélkül marad, s lassanként még a nyomai
is felszívódnak. Az okos gyilkosok s
balszerencséjük kora ez.

A szereplők rendjéből kirajzolódó hi-
erarchiának a legalján ügyeskedik a pi-
perkőccé butult Osrick. Almási Miklós
találó kifejezését véve kölcsön, ő már
csak „nüancolni" képes. A vívók kardját
ugyan ütögetheti, de közben semmit sem
ért, sem a helyzetből, sem annak tétjéből.
Önmagából még kevesebbet. Olyan alak

Vízi György alakításának érdeme ez ,
amilyennek Rosencrantzot s Guilden-
sternt szokás játszani. Aki akár egy evi-
denciát is nemhogy kimondani, de végig-
gondolni sem mer. A mindenkori hatalom
bármikori újraelosztásánál biztosítja ő a
nevetségesnél is szánalmasabb pozícióját.
Ellenpontja a darab egyetlen valódi
értelmiségi figurája, a Horányi László
formálta Horatio. Rezignáltan szemléli az
előle elhallgatott események villanásait,
hogy Hamlet bizalmát végül visszanyerve
hasznos résztvevője legyen a tragédiának.

A hatalom, mint tudjuk, Fortinbrasra
száll , aki bölcs önmérséklettel a trónra
akasztja az Osricktól felkínált koronát.
Ez a (féregtől s gesztusától való) tartóz-
kodás magyarázza fölényét: egyszerűen
nem akarja érteni a királyi tetemektől
borított teremben, hogyan eshetett meg
ilyesmi: „Mi volt itt?" kérdezi, s kérdése
pontosításával ítéletet is mond:
„koncolás?" ! Gyilkos irónia s megvetés
keveredik ebben a kérdésben. S Horatió-
nak Tunyogi Péter Fortinbrasa előtt szava
sem lehet. Fortinbras fegyveresei-nek
dárdája mögött szorong a többi dán
előkelővel egyetemben (csak Osrick
„nüancol" fáradhatatlanul) . A gyász halk
zenéje láthatatlanná halványítja annak
lehetőségét, amit pedig éppen ez az elő-
adás is valóra váltott: a történtek nem
vesztek „homályba" , s Hamlet „nevén"

nem maradt „sérelem" . Tragikus vétké-
ért, mely politikai hibaként manifesztáló-
dott, életével fizetett: kiegyenlítette a
számlát. Más kérdés, hogy mindez oly
láthatóan hasztalan, mint „egy félkegyel-
mű meséje"; s így az ember rosszkedvé-
ben hajlamos észre sem venni a történtek
értelmét: a természeten nem győzött az
ész, küzdelmük kezdődött újra; a „zengő
rombolás",
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REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS

Csehov nagyoperettje

A Cseresznyéskert Miskolcon

„ Kü lönös , mennyire félnek az emberek a
szabadságtól" írja Csehov egy levelében, s
ez a furcsálló pillantás kíséri vala-mennyi
színpadi figuráját, Versinyin
ütegparancsnoktól a véndiák Trofimovig.
A börtönét lakályossá tevő ember, ha
szánjuk vagy megértjük is, siralmas és
nevetséges látvány. Kisebb kaliberű vál-
tozata valaki mástól teszi függővé vá-
lasztásait , emelkedett szellemű , nemesebb
fajtája pedig saját döntései elől hátrál meg
újra és újra, visszavonulva sóvárgással,
álmokkal bélelt cellájába - így is, úgy is

viszolyogva tekintünk rá. Magunkra.

Az írói „küldetés" rossz értelmezése
sokáig arra késztette az utókort, hogy
lelkesen bizonygassa, mennyire szerette
Csehov e szerencsétlen hőseit. Hogy
„tekintete szigorú, de nem kíméletlen".
„Nem cinikus." Hogy „részvevő". A
színházi (s a színházon túli) világ jókora
változása kellett ahhoz, hogy az író
gyöngédségét ne az úgynevezett lírai tó-
nusokban, né a dikció könnyes mélabú-
jában, a szamovár duruzsolásában véljük
meglelni, hanem a jellemek rendkívül
árnyalt rajzában, amely a méltóság és a
korlátoltság egyvelegét mutatja. Ha egy
produkció minden pillanata ezt az ambi-
valenciát egyidejű leg, hatásában szétvá-
laszthatatlanul képes közvetíteni (mint
például szerintem - a Katona József
Színház idei Három nővér-előadása, vagy
korábban Nyikita Mihalkov filmje, az
Etűdök gépzongorára), akkor a kíméletlenül
együtt érző Csehov szól hozzánk.

A miskolciak Cseresznyéskertje a fenti
értelemben egyensúlytalan, és nem is tö-
rekszik egyensúlyra: tagadásra épül,
korábbi Csehov-felfogások ellenpróbá-
jaként. Csiszár Imre alapvető intelemnek
érezte a szerző egykori megjegyzését
(„nem dráma lett belőle, hanem vígjáték,
helyenként farce") , és koncepciót kere-
kített belő le. Ha „helyenként farce" ,
úgymond, legyen belőle egészen az. Te-
gyük hozzá mindjárt: a meglehetősen
egyoldalú rendezői elképzelés annyi te-
hetséggel, annyi formaérzékkel válik va-
lóra, hogy a miskolciak produkciója így


