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A RENDEZŐK ÉS A SZELLEM
Hamlet Szelleme sokáig nyugtalanitotta a

Shakespeare-kutatókat. Nem tudták biztosan,
hogy a pokolból jött-e vagy a tisztítótűzből,
melyik, a protestáns vagy a katolikus teológia
szerint, és mennyire hihet neki a diák, aki most
érkezett Wittenbergából, ahol filozófiát tanult.
Még több bajuk van a Szellemmel a
rendezőknek. A Szellemnek ugyanis fontos
dramaturgiai funkciója van, de még fontosabb az,
hogyan nézzen ki. Úgy, mint egy szellem. De
hogyan néz ki egy szellem? Az elhunyt király
szellemének nemcsak a vártoronyban őrködőket
és Horatiót kell megrémisztenie, hanem a
nézőkben is félelmet kell, hogy ébresszen, leg-
alábbis nem szabad nevetségessé válnia. Egy
rozsdamarta páncélban zörgölődő Szellemet
nem lehet komolyan venni. Peter Hall Hamletjé-
ben - vagy húsz éve lehetett - a Szellemet ját-
szó színész egy elbújtatott statiszta vállán ült, aki
biciklivel járt-kelt. Ily módon a Szellem zajtalanul
suhant, mintha a levegőben úsznék. Így mozog a
gésát játszó onnagata a japán kabukiban. Ám a
rendezői trükk egy szempillantás alatt leleplező-
dött, és a bicikliző Szellemet a jelenet végéig a
nézőtér nevetése kísérte. Másképp is lehet. Lát-
tam Szellemet gólyalábon, láttam olasz Szelle-
met vetítővásznon, a színpad hátsó részén - s e
Szellem nem volt más, mint Hamlet hatalmas,
megvilágított árnyéka. De mint Szellemet, ezt az
árnyat sem találtam meggyőzőnek az alájátszott
hanggal.

Lehet, hogy a Szellemnek egyáltalán nem úgy
kellene kinéznie, mint egy szellemnek. Lehet,
hogy éppen úgy kellene megjelennie, ahogyan a
holtak jelennek meg álmainkban? Annak is több,
mint tíz éve már, hogy Jonathan Miller bemutatta
New Yorkban a Hamletet oxfordi és cambridge-i
egyetemistákból álló színházi csoportjával -
egyáltalán nem amatőr módon. Ez volt az egyik
legmélyebb és leganalitikusabb Hamlet-elő-
adás, amelyet valaha láttam. Minden színész fe-
kete ruhában volt, hatalmas fehér nyakfodorral,
Velázquez királyi udvarában viseltek ilyet. Ham-
let is ilyen ruhát hordott. És ugyanilyen fehér
nyakfodros ruhában, széles karimájú, nagy fekete
kalapban jelent meg a Szellem is. Az előszín-
padon kis pad volt, ezen beszélgetett a Szellem
Hamlettel, úgy, mint apa a fiával. A vállára tette a
kezét és magyarázott. Nagyon szelíden. Mintha
csak beszélgetnének. És épp a Szellemmel foly-
tatott beszélgetés eme hétköznapisága volt
megrázó.

Swinarski vissza akart térni Hamletjében a
Szellem hagyományos ábrázolásához. Az elő-
dás díszlettervezőivel, Lidia és Jerzy
Skaržyńskival folytatott beszélgetésből -
amelyet Opalski pontosan feljegyzett - tudjuk,
hogyan jelent meg ez a Szellem. A Szellemnek
nemcsak teljes fegyverzetben kellett lennie, de
vértezete alól ki kellett látszania „oszlásnak
indult, gennyes,

lüktető testének",. „Az öreg Szellem olcsó trükkje
ez - mondják Skaržyńskiék, nyilván Swinarskit
ismételve --; fiatal, naiv fia szívét veszi célba,
hogy megindítsa és bosszúra tüzelje." E koncep-
ció szerint a Szellem, ha hihetünk a Beszélgeté-
seknek, e páncélozott, oszló hulla, az öreg Ham-
let feudális rablóháborúit személyesíti meg,
amelyekkel az újfajta, pragmatikus diplomáciát
folytató, megfontolt Claudius felhagyott. Pace!
Még a legkiválóbb rendező elméleti fejtegetései-
ben sem bízhatunk vakon. De Swinarski, a maga
bámulatosan mély intuíciójával, ráérzett a Szel-
lem másik szerepére is. A Szellem felhívás a
múltból. Arra szólít fel, hogyne felejtsük el a múl-
tat.

Ennek is van már vagy tíz éve: láttam a
Hamletet Dubrovnikban. Augusztus volt.
Dubrovnik szinte izzott a napfényben. A várost
ma is falak veszik körül. Szihte nem is látni a
tengert. Köves

Lukáts Andor (Hamlet atyja Szelleme) és Máté
Gábor (Hamlet) az 1986-os kaposvári előadás-
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kis strandok vannak a városon túl. A városban,
ebben a napsütésben, a felhevült, fehér falak
közt a klausztrofóbia gyötrelmes érzése fogja el
az embert. Mintha nem lenne hova menekülni.
Mindig ugyanazok az arcok. És ugyanazok a
hangok. Még este is, amikor enyhül ugyan a hő-
ség, de a fehér falakból sugárzik a láz. Késő éj-
szaka a szűk utcákban félbeszakadt kiáltások
hangzanak, különböző nyelveken. Éjszaka sirá-
lyok gyülekeznek Dubrovnikban. A dalmát hie-
delmek szerint a sirályok fiúk, akik szerelmüket
árulják.

Dubrovnikban, a városon kívül van egy régi,
félig romos vár. Ebben a várban minden nyáron
bemutatják a Hamletet. Ezek az előadások né-
ha, a helyszín miatt, igen hatásosak. Az a Hamlet
is ilyen volt, amelyet vagy tíz éve láttam, jól em-
lékszem rá. Késő este voltak az előadások a vár-
udvaron, ahová, szemben a deszkákból ácsolt
dobogóval, fapadokat állítottak. Amikor megje-
lent ezen a színpadon a királyi udvar, egy pilla-
natra úgy tűnhetett, mintha a nézőtéri padokból
mentek volna fel a nézők a színre. Gertrud és
Claudius olyan volt strandruhára és estélyire
emlé-
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keztető színes köntösében, mintha úgy jönnének
Helsingőrbe, ahogy a számtalan dubrovniki gos-
tionica egyikébe tér be az ember rostélyosra és
vörös borra. Ophelia mezítláb volt, az akkoriban
divatos piros bikini szinte teljesen fedetlenül
hagyta formás kis keblét. Az udvaroncokat és az
udvarhölgyeket mintha a velencei farsangból he-
lyezték volna váratlanul a nyár közepébe. A Szel-
lem akkor jelent meg, amikor a színpad már üres
volt, a romos lépcső tetején állt, ahol kanyarodott
a várfal. Csíkos lágerrabruhában volt. Hossza-
san visszhangzott a háromszoros „Eszedbe jus-
sak!" a várromok között. De pusztába kiáltott szó
maradt. A rabruhás Szellem a reflektorok fényé-
ben a múlt kísértetének tetszett. A múlténak,
amelyet ott, Dubrovnik-Helsingőrben mindenki
örökre el akart felejteni.

De nem a Szellem volt az egyedüli vendég, aki
a várba érkezett három nappal azután, hogy az új
király feleségül vette bátyja nemrég megözve-
gyült feleségét. A másik idegen a fényűző euró-
pai vakációk eme új udvarában Hamlet volt. A
nézők és a színészek között, akiket még egya-
ránt hevített ezen a késő estén a délutáni nap és
a bor, ő is a holt ideológiák anakronisztikus
kísértetének tűnt fekete pelerinjében. E hosszú
hajú, sovány, Wittenbergából jött ellenzéki
szarkazmusa itt egyáltalán nem tűnt
helyénvalónak. Sére lmét - kizökkent a világ, és
ezt neki kell helyre-hoznia - időszerűtlen
arroganciának érezték. Dubrovnikban még nem
voltak Hamletek a néző-téren.

Jonathan Miller több, mint tíz évvel ezelőtti
Hamletjében és Swinarski utolsó próbáin ugyan-
az a színész játszotta a Szellemet és Fortinbrast.
Ez a szereposztás nem volt számomra világos,
és nem is találtam meggyőzőnek. De megtanul-
tam az évek során, hogy inkább a rendezőknek
higgyek, mint a Shakespeare-kutatóknak. A fia-
tal Goethétől, aztán a német és afrancia romanti-
kusoktól kezdve egészen a naturalistákig, a mo-
dernistákig és a korai és késői dekadensekig
Hamlet nemcsak a dráma központi alakja, ha-
nem mindig kortárs is. Újra meg újra saját jellem-
vonásaikra, reményükre, kétségbeesésükre és
bukásukra ismernek benne. A dráma összes
többi szereplője nemcsak másodlagosnak szá-
mított, hanem történelminek is. De a legutolsó
évtizedben, vagy tán már előbb is, egyre na-
gyobb figyelmet fordítanak a Szellemre és For-
tinbrasra. Es, azt hiszem, nem csak azért, mert a
cselekmény és a szerkezet logikája szerint a hel-
singőri tragédia a Szellem színrelépésével kez-
dődik, és Fortinbras érkezésével végződik. A
Szellem és Fortinbras egyre szembetűnőbb je-
gye a történelemnek. És nem csak Helsingőr
történetének. A történelemének, amely volt, és
amely megint eljöhet. Néhány évvel a dubrovniki
lágerrabruhás Szellem után láttam a Hamletet a
londoni Nemzeti Színház előadásában; a Szelle-
men hosszú, egészen földig érő, golyó lyuggatta

katonakabát volt, amely tán még az első világhá-
borúból maract. Egy másik, szintén angol Ham-
letben pedig Fortinbras járőrei horogkeresztes
karszalagot viseltek. Lehet, hogy ezek a túlzott
aktualizálások erőltetettek és feleslegesek. A
kortárs rendező számára azonban a Szellem és
Fortinbras ismét ott áll ante portas.

A svéd Hamlet, amellyel idén nyáron Bergman
rövid időre New Yorkba utazott, reflektorfény-
ben, recsegő tévékészülékekkel végződik. For-
tinbras katonát összerakják és megszámolják a
hullákat. Módszeresen. Mint a harctéren. Ham-
letről mindenki elfeledkezik. És senki sem viszi ki

Olyan e ladás ez, amelyikre vissza tud
menni ember. Mintha ott felejtett volna
valamit. Vagy csak kíváncsiságból. Az
egysze néző tapsa nem igazi siker - az
az előa''ás nevezhető sikeresnek, amelyik
visszahivja : nézőjét. Ha olyan nézői támad-
nak, akik az elv re tudott pillanat megismétlődé-
sétől várják az érvényesség érzetét (lásd még:
katarzis).

Ebben a Hamletban vannak forró és süket
pillanatok.

Az első ilyen e akkor rezzentem össze, mikor
Bernardo, az ő , a félhomályos színpad közepén
rohamot kap a zellem megérzett közelségétől -
„Itt van! Itt v . n! Itt v a n ! - üvölti, szinte tajtékot
hányva a félelemtől és csak Marcellus karjában
nyugszik meg úgy-ahogy. Ezek élő pillanatok, az
ember szinte fe -di, hogy színházat lát, s ha néha
át is üt rajtuk a szándékoltság (talán mert nem
egy igazi Egész részei), egy új Hamletközepéből
szólítják meg a embert.

Ám ezeknek : pillanatoknak ára van, ára az új-
donság érzeté -k. Bernardo (Varga Zoltán) fel-
vonagló üvöltése csak egy szinte bosszantóan
szikár kezdet ut: n születhet meg. Egy olyan kez-
det után, mely t' ntet az egyszerűségével. Tort ül
itt a természetes dikció, a csöndes, értelmező
beszéd, miközb-n, a jelenetben, hideg van, hisz-
téria van, kételkedés van. Már annyira
keresetlenek ezek az őrö és Horatio, hogy biztos
vagyok benne, hogy ez rendezői ötlet, szándék,
terv és norma. Ott lepleződik ez le leginkább,
ahol a keresetlenség mi denféle furcsaságokba
torkoll (mondjuk, miko az udvaroncok
cinkosan, üre-

a vállán. A Hamletben, Swinarski tervei szerint, a
Szczepański téren kell gyülekezniük a csapatok-
nak, még az előadás előtt. Aztán a végén be kell
jönniük, de nemcsak a színpadra, hanem a
néző-térre is, mindenfelől, minden ajtón, a térre
nyíló ablakokon át és a páholyokból is, ahonnan
kötélen ereszkednek le a nézők fejére.

„A többi, néma csend." De a mű nem Hamlet
hallgatásával, hanem Fortinbras fülsiketítő dob-
szójával zárul.

Stony Brook, 1988. augusztus
Fordította: Pálfalvi Lajos

sen, álbeavatottan mosolyognak vagy gimnasz-
tikai gyakorlatokat végeznek a király és alattvalói
vagy a színésztrupp érkezésekori - ezerszer lá-
tott - pszichologizáló riadalomban). Hiába, ha
rendezőileg kell a felvetett testközeli és puritán
stílt meghosszabbítani (mert hiányzik hozzá a
komplett Udvar és a nagyszínpad csalóka
távolságai), akkor a legtapasztaltabb
rendezőnek is csupán közhelyek jutnak az
eszébe. Vagy ha nem közhelyek, akkor
gyakorta asszimilálhatatlan ötletek. Mivel
Zsámbéki és Fodor Géza egy csomó
segédegyenest eltöröltek (ezt kellett tenniük
választott terükben), a velük vesző tartalmak
visszaállítása gyakorta inkább rutin, pedagógusi
rutin, „nagyszínházi reflexek", mint valóban
elmélyült elemzés eredménye.

„Kemény hideg van s nem jól vagyok" -
mondja szinte unott, ültébeni toporgás után Ka-
szás Gergő mint Francisco -, idegessége, úgy
tűnik, annak szól, mért nem kezdődik már az elő-
adás; az előbb keltek fel mellőle színésztársai,
akik a darab legkülönbözőbb szerepeit fogják
játszani (egymás mellett ül Claudius és Hamlet,
Máté és Ternyák, félhalkan beszélgetnek valami
privát dologról - ezt színészek imádják színpa-
don csinálni); mondhatni, nagy-nagy ökonómiá-
val felmondja Francisco szerepét. Komoly jel-
zést kapunk az előadás és minden rész kezdeté-
nél, összesen háromszor, hogy ezek színészek:
csöndben ülnek a nyolcszögű színpad hat olda-
lán, egymással szemben; ülnek, koncentrált,
meditatív csöndben, kezük a combjukon, és hall-
gatnak. Fényváltáskor mind hangtalanul kisiet-
nek, kivéve, akiknek dolguk van a kezdődő jele-
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