
Fegyverével magához inti a megzabo-
lázott rablólovagot, térdre kényszeríti,
szenvedélyesen megcsókolja, majd
könnyed mozdulattal távozásra készteti.
Több ilyen gyors, érzelmi váltásokat tük-
röző, a szokványostól elütő, humorral
teli megoldás kellene.

Nem fukarkodik ezzel a különc Stefi
grófot alakító Benczédi Sándor. Egy-egy
tánclépésben megtett úttal, egypár pohá-
ron eljátszott dallammal, mély filozófiai
fejtegetésekkel, meghökkentő replikáival
nemcsak a családtól való különállását
jelzi, de eltartott játékával a nevetve
pusztuló, tékozló arisztokráciáról is jó
képet fest. De hogy milyen kényes egyen-
súlyozást kíván meg Bíró szövege, azt
Bakody József szereptévesztése bizo-
nyítja. Az öreg Galambos kiszolgáltatott-
ságát, a grófhoz ezer lánccal kötött életét
úgy figurázza ki, hogy mindent a kelleté-
nél jobban eltúloz. Gyengeségét is, meg
azt a tényt is, hogy az italos pohártól nem
tud szabadulni. Ahogy a szereplők többsé-
génél a jellem karikírozása hiányzik, addig
az öreg Galambos megformálásában a
túladagolás következtében ez már zavaró.

Kürt azonban pontosan adagol. Faze-
kas István az egyedüli, aki megérzi a
határokat, gyors váltásokra képes, realiz-
musába irónia vegyül, egyszerre van a
szerepen kívül és belül. Mozdulatlan,
szenvedélyeket, érzéseket eltitkoló arc-
cal jár-kel a felső tízezer között, és észre-
vétlenül vagy pimaszul, de mindenki fe-
lett a saját akaratát érvényesíti. Soha nem
lehet tudni, hogy igazat mond vagy
hazudik. Így jellemzi az egyik grófnő a
széptevőt. Fazekas István ezt az
alapvonást úgy domborítja ki, hogy
szenvtelenül hajtja végre életalakító
tetteit. Szerepformálásának csúcspontja
az a jelenet, melyben Ferenc gróf
pátoszát és erkölcsi nézeteit kölcsönvéve
modern Tartuffe-ként fosztja ki Orgonját.
S amíg idáig eljut, úgy nézzük őt, mint
egy dörzsölt, de voltaképpen kedves
csirkefogót. Csak amikor célját elérve
kezébe pálca kerül, akkor válik a hangja
keményebbé, tartása merevebbé, hogy
fennhangon tovább hirdesse a régi urak
addig elvetett nézeteit. Ebből a hirtelen
és minden átmenet nélküli váltásból
megérezhető, hogy a gazda személyének
változása nem biztos, hogy új utat nyit a
kastély életében.

S a régi arisztokrácia mögött becsu-
kódó ajtóban karba tett kézzel, szivaroz-
va ott áll az inas. Elzárja a visszautat régi
gazdái elől, de már azt is jelzi; lehet, hogy
ő lesz a soron következő. Hiszen elég
talpraesett.

NÁNAY ISTVÁN

Fortinbras nélkül

Hamlet-bemutatókról

A Hamlet-előadások koncepcionális kulcs-
problémája - a főszerep mellett - a Szel-
lem és Fortinbras figurájának értelme-
zése, hiszen alapvetően a Szellem mi-
lyensége, funkciója motiválja Hamlet
cselekedeteit, illetve a norvég királyfié
minősíti a dán trónörökös tragédiáját.

Aligha kell különösebben bizonygat-
ni, milyen különböző kiindulópontot
jelent Hamlet tragédiájában az, ha atyjá-
nak szelleme egy transzcendentális világ
képviselője, vagy saját lelkiismereti vál-
ságának kivetülő megtestesítője, vagy
egy külső hatalmi rendszer manipuláció-
jának eszköze - hogy csak a legpregnán-
sabb értelmezésvariációkra utaljak. S mi-
lyen eltérő színházi megjelenítésmódo-
kat követel a Szellem mibenlétének tisz-
tázása! Hol csak hangban érzékelhető a
Szellem jelenléte, hol testi mivoltában,
az élőkhöz hasonlatosan jelenik meg, hol
elvont figura, hol hús-vér alak, hol tech-
nikai trükkökkel valósítják meg a „szel-
lemjárást", hol a színésztrupp egyik tagja
játssza a Szellem szerepét stb.

A dráma értelmezése szempontjából
nem kevésbé lényeges az, hogy Fortinbras
milyen eszme megtestesítője, milyen
céllal érkezik a dán udvarba, milyen
ember: a dán királyi udvar pusztulását
okozó családi tragédiát feloldó, reményt,
békét hozó uralkodó-e avagy a kotti „Nagy
Mechanizmus" újabb kíméletlen képvise-
lője; diadalmasan, tiszta fehérben megje-
lenő, Hamlet elveszte miatt őszintén
meg-rendülő fiatalember, vagy a hatalmat
mindenáron megkaparintó, a dán királyi
korona után mohón kapó, a
holttetemeket gyorsan elhantoltató
despota.

Az elmúlt évad négy különböző meg-
közelítésű Hamlet-előadásában eltérő volt
a Szellem értelmezése, ugyanakkor meg-
egyeztek abban, hogy egyáltalán nem,
vagy testi mivoltában nem jelent meg
bennük Fortinbras. Emellett megnöve-
kedett a két udvaronc, Rosencrantz és
Guildenstern szerepe (nem előzmények
nélkül, gondoljunk például Tom Stop-
pard Rosencrantz és Guildenstern halott
című darabjára!), illetve a rendezők a
művet, a szerzőt, nem pedig az előadás-
hagyományokat tisztelve, tágítani igye-
keztek a tragédia műfaji határait.

Bábpantomim

Ez a tiszteletteli tiszteletlenség a legtö-
kéletesebben két angol pantomimmű-
vész - Nola Rae és John Mowat - The
Works című műsorában jelent meg. ók
arra vállalkoztak, hogy egy este Shakes-
peare négy tragédiáját, a Macbethet, a
Lear királyt, a Romeo és Júliát, valamint a
Hamletet a mozgásszínház nyelvén jele-
nítsék meg. Természetesen nem a teljes
műveket láthattuk az egyetemi színpadi
vendégszereplésen, hanem olyan kom-
pozíciókat, amelyek a tragédiák lényegét
maradéktalanul visszaadják, ugyanakkor
a pantomim vásári, népszínházi jellegé-
ből adódóan a fenségesség mellett a
csúfondárosságot, a drámák hétköznapi
szintjét is megmutatják. Ez az előadás
igazából csak olyan közegben tud meg-
szólalni és hatni, amelyben legalább a
mese szintjén ismertek a Shakespeare-
művek. Megdöbbentő volt, hogy az Egye-
temi Színpad nézőterén, ahol túlnyomó
többségben egyetemisták és középisko-
lások ültek, állandósult a pusmogás, a fia-
tal nézők egymástól kérdezgették - még
a Romeo és Júlia és a Hamlet esetében is!
-, hogy kik a megjelenített figurák, mi
történik az egyes epizódokban.

A négy művet eltérő eszközökkel kö-
zelítették meg a pantomimesek. Mac-
bethjük alapkonfliktusa a Shakespeare és
élettársa közötti veszekedésből bomlott
ki egy frappáns jelenetben. Leart tragé-
diájának lényegére a bolond döbbenti rá
a király és a bolond közötti gesztuspárbe-
szédben. A Romeo és Júlia teljes kereszt-
metszetét bemutatja a két clown: bravú-
rosan váltogatják maszkjaikat, testtartá-
sukat, gesztusaikat, így a dráma csaknem
minden szereplője és minden lényeges
jelenete megjelenik ebben a groteszk,
vásári persziflázsban.

A legösszetettebb - mert a vásári játék-
ban a tragédiát is érzékeltető - epizód a
Hamlet kézbábos variációja. Különböző
színű kesztyűk, illetve a hozzájuk tarto-
zó pregnáns „jelmezjelzések" határozzák
meg a szereplőket, akik egyszerre a Ham-
let és egy általánosabb érvényű mese
figurái. A Hamlet cselekménye a báb-
színház végletesen absztrahált eszközei-
nek jóvoltából azoknak is érthető és átél-
hető, akik Shakespeare művét nem lát-
ták, nem olvasták, de komplex élményt a
drámát ismerőknek nyújt a Szellem meg-
jelenésétől a királyi udvar pusztulásáig
ívelő előadás.

A bábok mesealaktípusokat képvisel-
nek, arctalanok, a dráma mechanizmusa
szenvtelenül és könyörtelen következe-



tességgel működik, miközben az egyes
jelenetek önmagukban, a hősi, komoly
tartalom és a miniatürizált bábforma
ellentmondásából fakadóan hallatlanul
szórakoztatók, komikusak. Ebből a fe-

szültségből egy ponton létrejött a részle-
tek komikumának és az egész tragikumá-
nak szintézise, miközben lenyűgözve
csodáltuk a játék bravúros megoldásait.

Rockopera

Tulajdonképpen semmi kivetnivalót nem
találhatunk abban, ha valaki a Hamletből
rockoperát készít, hiszen a világirodalom
számos remeke szolgált már eddig is ez
új, de önálló librettóban igen szegényes
zenei műfaj produkcióinak alapjául. Az
viszont alapkövetelménynek tekintendő,
hogy a maga műfajában hasonlóképp
összetett és mély mű szülessen az adap-
táció során, mint amilyen az eredeti
dráma a maga műfaji közegében. Ez a
követelmény nemigen teljesül, s minde-
nekelőtt ez a legfőbb kifogásom a Nagy
Feró-féle Hamlet-rockoperával szemben
is. Holott a Grópius Társulattal közösen
létrehozott előadás alaphelyzete - a
magányos, a társadalmi-hatalmi mecha-
nizmusba beépülni nem akaró, nem tudó
hős tragédiája - rendkívül aktuális, igazi
és mély problémakört érint.

Az előadás azonban egyrészt termé-
szetesen leszűkíti, elszegényíti az eredeti
művet, másrészt nem ad az eredeti he-
lyett sem zeneileg, sem dramaturgiailag,
gondolatilag más, új értelmet, komplexi-
tást. A cselekmény főbb csomópontjai
köré szervezett, zeneileg nem egységes
stílusú, de azonos hangzásvilágú önálló
számok füzére képezi az előadás gerin-
cét, e számok sorrendje zenedramatur-
giailag esetleges. Az előadás lényegi
mondandója elsősorban Hamletnek és
környezetének ellentétes stílusú színé-
szi-színházi megjelenítésében fejeződik
ki. Katona Imre rendezésében Hamlet

mai fiatalember, az udvar tagjai viszont
egy elidegenített világ szögletes moz-
gású képviselői. Egy természetes és egy
igen erősen stilizált színi világ összeüt-
köztetése fejezhetné ki a fő konfliktust,
de Nagy Feró Hamletjének idegensége,
az udvartól való különbözősége nem a
dráma belső rendszeréből következik.
Nem Hamlet különbözik Claudiustól és
társaitól, hanem a rockénekes színészi,
magánemberi civilsége kerül ellentétbe
egy konzekvens színpadi jelrendszerben
működő világgal. Ez nemcsak stiláris
probléma, hanem mindenekelőtt tar-
talmi, ugyanis a színpadon csak a királyi
udvar színi világa teremtődik meg,
még-hozzá igen magas fokon, de drámai
értelemben hiányzik a főhős.

A cselekmény mozgatója és az előadás
technikai lebonyolítója: Rosencrantz és
Guildenstern. A két clown típusú alak
hangsúlyos és több funkciójú szerepelte-
tése a játék játék voltára is utal. Fortin-
bras itt értelemszerűen nem jelenik meg,

hiszen abban a világban, amelyben a
Nagy Feró-szerű Hamletek élnek, sem-
miféle minőségi változást nem jelent egy
külső erő fellépése. Mint ahogy ebben a
világban a magányos hős csak magára
számíthat, éppen ezért Horatiója sincs az
előadásnak, bár az ő hiánya meghatáro-
zó dramaturgiai tényező: Hamlet utolsó
szavával Horatiót, a barátot keresi.

Mozgásszínház

A Malgot István vezette s új néven -
Hold Színháza - bemutatkozó mozgás-
színház Hamlet-feldolgozásának már a
címe jelzi, hogy új szemléletű előadás
született. A Rózengildék huntzutságai is
zenés mű, itt azonban nem rock, hanem
balkáni és magyar népzene adja meg a
dráma atmoszféráját, érzelmi hátterét.

Az előadás főszereplői Rózengild és
Gildenróz, s huntzutságuk nem más,
mint hogy kreálnak egy ifjú királyfit.
Ugyanis a gaz csellel trónra kerülő vér-
nősző barom, a király egyetlen dologtól
fél, attól, hogy visszatér külföldről a
jogos trónkövetelő. Ennek megakadályo-
zására minden óvintézkedést megtett, s
ekkor a két udvaronc beöltöztet egy
bohócot királyfinak, kitanítják felada-
taira. De a bohóc egyre inkább azonosul
a szerepével, s lényegében ugyanúgy zaj-
lanak a drámai események, mint az ere-
deti műben. Rózengildék kettős játékot
űznek, egyszerre szolgálják ki a királyt,
s tüzelik a királyfit. Cinikusan szórakoz-
nak a maguk kreálta helyzetben. A bo-
hóc-királyfinak pedig kétszeres megaláz-
tatásokat és szenvedéseket kell kiállnia,

Jelenet az angol pantomimszínház Hamletjébő l (Kulifay Tamás felv.)

Waszlavik Gazember László (Színészkirály) és Nagy Feró (Hamlet) a Rock-Hamletben
(Szilágyi Lenke felv.)



nemcsak a szerepe szerintieket, hanem a
szerepet játszó bohócét is át kell élnie. S
hiába lázad, hiába öli halomra az udvar
népét, a rendszer megdönthetetlen, új
királyok lesznek a régi helyett, s új bohó-
cot öltöztetnek be királyfinak. Minden
változatlan. Itt sem jelenik meg Fortin-
bras, hiszen a rendszer önmagán belüli
körforgásán van a hangsúly.

Az öttagú együttes rendkívül magas
színvonalú, technikailag igen pontosan
kidolgozott, a báb, az árnyjáték, a moz-
gásszínház különböző válfajait ötvöző
előadása dramaturgiailag nem teljesen
következetes, emiatt, illetve a sok sze-
repcsere következtében helyenként még
a cselekmény is nehezen követhető.

A metaforák színháza

Az eddigiektől eltérően „hagyományos",
azaz a tragédiát a maga műfaji követel-
ményeinek megfelelően játszott előadás
a kolozsvári Hamlet, amelyet Tompa
Gábor rendezett.

A rendező - amint lapunk más részé-
ben közölt interjújában részletesen ki-
fejti - Hamlet tragikus sorsán keresztül a
művészet, az emberi értékek pusztulá-
sáról és elpusztíthatatlanságáról kíván
szólni. Ebből következően a produkció
szervezőereje a színház a színházban elv.
Az előadás kezdetekor egy falként funk-
cionáló függöny előtt két színész öltö-
zőasztal mellett memorizálja Bernardo

és Francisco darabindító párbeszédét.
Szövegük egyre hitelesebb és élőbb lesz,
betoppan közéjük a Horatiót játszó szí-
nész, s egyszer csak drámai helyzet alakul
ki. Felmegy a függönyfal, s kitárul az az
alaptér, amelyet három oldalról piszkos-
szürkés-zöldes színű, rugalmas anyagú
falak vesznek körül, s amelynek hátteré-
ben fémvázas, kétszintes emelvény áll.
(Az emelvény egyszerre idézi fel a Shakes-
peare-színpad képzetét, s jelent látvány-
kontrasztot a hangszigetet, ajtó nélküli,
tökéletes bezártságot sugalló falakkal.)
Ez az emelvény egyben színpad a szín-
padon is, amely többnyire a politikai
cselszövések színhelye, igazi funkcióját
a Hamlet által rendezett Egérfogó-jele-
netben kapja meg, amikor valóban szín-
padként használják. (Díszlettervező: Titi
Ciupe.)

A második jelenet előtt két clown jele-
nik meg, egy férfi és egy nő. Félve jönnek
be, kezükben óriási bőrönd, előadást sze-
retnének tartani, de valami mindig meg-
zavarja őket, kimenekülnek. Ez a clown-
pár állandó szereplője az előadásnak, hol
kettesben téblábolnak a színen, hol a szí-
nészcsapat tagjaiként szerepelnek, s ők -
a shakespeare-i szerepmegjelölésnek
megfelelően - a sírásók is.

A Színészkirályt és Hamlet atyjának
szellemét hangsúlyozottan ugyanaz a
színész játssza, ami ez esetben nem azt
jelenti, hogy a szellemjárás Claudius
vagy Polonius Hamlet-ellenes manipulá

ciójának része, hanem azt, hogy mindkét
jelenet egy színházi előadás alkotóele-
me. A Színészkirály szerepe azáltal válik
még hangsúlyosabbá és metaforikussá,
hogy Shakespeare-maszkot visel.

Az előadásnak dramaturgiailag is, ha-
tásában is az egyik leghangsúlyosabb
része az Egérfogó-jelenet.

A rekonstruált királygyilkosság bemu-
tatása, Claudius távozása után a dermed-
ten ülő színpadi közönségre Rosencrantz
és Guildenstern vezetésével rátámadnak
az őrök, miközben felülről lassan le-
ereszkednek a reflektorokkal felszerelt
trégerek. Az egyik trégerre, mint kereszt-
re, jelképesen felfeszítik a Színészkirályt,
a többi pedig szinte a földbe nyomja a
szereplőket. Hosszú ideig kitartott kép
ez, amelyből először a két clown mozdul
ki, majd a többiek is - jelezve, hogy egy
jelenetet játszottak el - távoznak. A me-
tafora hatása - annak ellenére, hogy két-
ségtelenül kissé didaktikusnak tűnik -
döbbenetes.

Az előadás végén, Hamlet halála után
hangszóróból hangzik fel Fortinbras né-
hány mondata, a szenvtelen hangú szö-
vegből, amely mintha egy végtelenített
szalagról szólna, egyre ingerültebben
egy mondat emelődik ki: „Vegyék föl
tetemét!" De a szereplők kilépnek szere-
pükből, vége a produkciónak, a „halot-
tak" feltápászkodnak, ki a jelmezét kezdi
levetni, ki lesminkel. Csak a Hamletet
alakító színész marad mozdulatlan. Az
előadás elején látott fal lassan megindul
lefelé, s Horatio Hamletnek néhány sze-
mélyes holmiját - a könyvet, amit nem-
rég még olvasott, a koponyát, amelyet a
sírásótól kapott, kardját, zekéjét - egyen-
ként előrehozza, s mintegy emlékművet
épít belőlük. A függönyfal egyre lejjebb
ereszkedik, egyre gyorsabban kell Ho-
ratiónak előrerohannia a tárgyakkal, az
utolsót már csak hason csúszva tudja
kimenekíteni. A fal lezárul, elöl csak
Horatio térdel a Hamlet-mementó előtt,
és zokog.

Az előadás szereposztási érdekessége,
hogy Hamletet Héjja Sándor, Claudiust a
nálánál jóval fiatalabb Keresztes Sándor
játssza. Ez még hangsúlyosabbá teszi az
utódlás természetes rendjében bekövet-
kezett törést, ugyanakkor a két színész
művészi habitusából adódóan különösen
erős kontraszt alakul ki a két figura
között. Héjja valami egészen különös
mélységű, fájdalmú, kiábrándult, keserű
Hamletet formál. Olyan Hamletet, aki
tökéletesen tisztában van azzal, hogy tel-
jesen felesleges minden tette, nem fog

Héjja Sándor, a kolozsvári Hamlet címszereplő je



megváltozni körülötte semmi. Mégis cse-
lekednie kell. Még akkor is, ha meggyő-
ződése szerint az ő rendeltetése nem az,
hogy karddal szerezzen igazságot, ha-
nem az, hogy megrendezze azt az elő-
adást, amely tükröt tart a természetnek.
Ennek a rendeltetésének maradéktalanul
eleget tett, de részesévé kell lennie még
a körülmények azon lavinájának is,
amely természetétől olyidegen. Különös
feszültséget ad Héjja alakításának az,
hogy beszédének szenvedélyességével
szemben a mozgása takarékos, önfegyel-
met sugalló, kevés mozdulatot, gesztust
engedélyező. Éppen ezért, amikor moz-
gásában is megjelenik a lefojtott indulat,
egyszeriben félelmetesen erőteljessé vá-
lik a királyfi figurája.

Keresztes Sándor viszont inkább a
hangjával bánik visszafogottan. A le-
nyalt, hátrafésült haj eleve valami vissza-
taszító idegenséget kölcsönöz a figurá-
nak, s ez csak fokozódik attól, hogy a szí-
nész Claudius minden megnyilatkozásá-
ban a hamisságot, a csináltságot hangsú-
lyozza. Nyájasan, csöndesen és lassan
beszél, mozdulatai kimértek, de újra és
újra kiesik a magára erőszakolt magatar-
tásból, kapkodó, széles gesztusok, fel-
csattanó, parancsoló hang árulkodik az
alak igazi lényéről. Claudius imája szí-
nészi remeklés, Keresztes egyszerre ér-
zékelteti a király pillanatnyi megrendü-
lését és azt, hogy mindez csak produkció,
nagyária. (Meg is kapja érte a szólótelje-
sítményekért hálás publikum némileg
zavaró nyílt színi tapsát!)

A két clownt Sebők Klára és Barkó
György játssza - kitűnően. Nemcsak két
ellentétes bohóctípust jelenítenek meg,
hanem a bohócban a kiszolgáltatott, de le
nem győzhető művész általánosan érvé-
nyes portréját is megrajzolják. Helyzetük
nem könnyű, hiszen gyakran a tényleges
szituáció nem ad kellő támpontot meg-
sokszorozott színpadi jelenlétüknek, de
többnyire hitelesíteni tudják létezésüket,
funkciójukat. A rendező és Farkas Ibolya
érdeme, hogy ritkamód következetesen
épül fel Gertrud szerepe, a színésznő
pontosan érzékelteti azt a Claudiustól
való elhidegülési folyamatot, amely a
Hamlettel vívott szócsata következtében
bontakozik ki.

Az előadás legmegrázóbb epizódja a
mű negyedik felvonásának módosított
hatodik színe, amelyben Horatio - Csiky

András - az őrület határán lévő Opheliá-
nak - Rekita Rozália - olvassa fel Hamlet
levelét. A színpad elején kuporgó lányt
Horatio ezzel szeretné visszacsalni az
értelmes életbe. Horatio egyre kétség-
beesettebben olvassa a levelet, de Ophe-
lia csak mereven maga elé nézve hallgat,
látszólag semmi sem ér el a tudatáig.
Csak később válik bizonyossá számunk-
ra, hogy öngyilkosságához a végső lökést
épp ez a levél adta. Csiky András és
Rekita Rozália jelenete túlmutat a dara-
bon: a sorsának, körülményeinek magát
megadó és a remény utolsó szalmaszá-
lába is megkapaszkodó, a jövőben hinni
akaró emberek konfrontációját sűrítet-
ték egyetlen színpadi képbe.

Ezeknek az előadásoknak a rendezőit a
Szellem mibenléte kevésbé érdekelte -
kivétel talán Tompa Gábor -, adott kon-
cepciójuknak megfelelően funkcionáli-
san oldották meg ezt a kényes kérdést.
Annál lényegesebb viszont mindegyik
előadásban Fortinbras hiánya, illetve az
udvaroncok, Rosencrantz és Guilden-
stern szerepének felerősödése. Míg jó
néhány évvel ezelőtt a darabban a rende-
zőket elsősorban a hatalmi változások
mechanizmusa érdekelte, mostanában -
úgy tűnik - a hatalmi mechanizmus ter-
mészetrajza, illetve az egyénnek ehhez a
mechanizmushoz való ellentmondásos
viszonya. Alighanem ez magyarázhatja e
nagyon is különböző előadások közös
vonásait.

Csiky András (Horatio) és Rekita Rozália (Ophelia) a kolozsvári Hamletben
(Kántor László felvételei)


