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A M L E T H U S
SHAKESPEARE: HAMLET

z előadást levették a műsorról. Az
okokra visszatérünk. A szerk" - állta
kurta meg-jegyzés a SZÍNHÁZ 1992.
márciusi számában közölt Hamlet-
bírálat végén. Emlékezetem szerint a

Kamra produkciójára, a visszhangos esetre (a
címszereplő Ternyák Zoltán kényszerű
távozására) nem tértek vissza, magára a
darabra annál inkább a dramaturg, Fodor Géza
nagy terjedelmű és nagy horderejű ta

nulmányával (1992. október). Illetve ez utóbbi
lapszámban mégiscsak fölelevenedett a korán
kihamvadt premier. Igaz ugyan, hogy a színikriti-
kusok díjainak kiosztásakor ez a rövid életű Shakes-
peare-interpretáció nemigen jöhetett számí-

Kaszás Gergő (Hamlet) és Söptei Andrea (Op-
helia)

tásba (kevesen is látták), de a Kamra egy másik
bemutatójának jutott négy elismerés, egy har-
madiknak további egy, a Kamra (bocsánat: a Ka-
tona) egy-egy színészének és rendezőjének má-
sutt, másért még egy-egy díj, viszont Szakács
Györgyi „az évadban nyújtott teljesítményéért"
szokás szerint elnyerte a legjobb jelmez(ek) ba-
bérját, s ezt épp a Hamletből vett fénykép illuszt-
rálta, középpontjában Ternyákkal. Ezenkívül a
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Csomós Mari (Gertrud) és Máté Gábor (Clau-
dius)

júliusi lapszám Légkőbméter-tudósítása emlé-
kezett meg „a Hamlet címszerepéből nemrég ki-
zuhant" - a Kiskatona alakjába átzuhant - fiatal
színész „roppant szenzibilis, erős egyéniségé-
ről".

Végül is maga a rendező, a tehetséges ifjú
művészt fegyelmi okból, nevelő célzattal (és
egyesek szerint túlzott eréllyel) kipenderítő
Zsámbéki Gábor volt az, aki „visszatért" az el-
lentmondásosan jelentékeny s nagy munkával
készült előadáshoz, valamint az okokhoz, me-
lyek ellentmondásosságát kiválthatták. Forgách
András, a SZÍNHÁZ író-kritikusa úgy ítélt tavaly,
hogy „ebben a Hamletben vannak forró és süket
pillanatok". Szakavatott - impresszionisztikusan
pozitivista - beszámolója sok részletében, s
főleg ezzel az előzetes summázattal most, a fel-

újításkor-átdolgozáskor is helytálló, igaz. Igaz
arra, amire igaz lehet - mert rengeteg lényegi
változtatás történt.

A süket pillanatok nagyjából ugyanott kísérte-
nek, ahol korábban, míg a forró pillanatok jobbá-
ra másutt perzselnek. A szövegfelfogás vagy a
játéktér bizonyos kivédhetetlen disszonanciáit
nem számítva az átstrukturálódás éppen Ter-
nyák kiválása miatt ment végbe (s itt tűnne ki,
mily különös felelősséget kell viselnie a színész-
nek a közreműködők tucatjaira kiható kötelezett-
ségei, művészi feladatai iránt). Az első premier-
ről joggal lehetett állítani, hogy túl sok benne a
Hamlet(-alak). A fiatal főszereplőre és főhősökre
koncipiált előadásban Kaszás Gergőt (Francis-
co), Varga Zoltánt (Rosencrantz), Stohl Andrást
(Fortinbras), esetleg Gazdag Tibort (Laertes) is
elképzelhettük a Shakespeare-életmű legna-
gyobb próbatételével küszködve, de a szerep
emlékeit hordozó Máté Gábor (Claudius), továb-
bá Lengyel Ferenc (Horatio) is mutatott hamleti

vonásokat. Ternyák ugyan nem oldotta meg hi-
bátlanul és hiánytalanul a figurát - talán valóban
„nem sugárzott ki, mint nagy színész, mindenki
másra, mint afféle demiurgosz" -, ám a hamleti
léleklényeg enervált, nem akarok részt venni

benne! változatát belesusogta az est hangulatá-
ba, létfilozófiájába.

Nem ok nélkül előzte meg nagy találgatás a
színházon belül is: ki veszi át a főszerepet az új-
ragondolandó előadásban. Zsámbéki választá-
sa Kaszás Gergőre esett - s őkörötte nemcsak
az a világ szűnt meg, amelyben több potenciális
Hamlet is létezik (maga Hamlet pedig nagyon
nem óhajt Hamlet lenni), hanem teljesen Hamlet

nélküli, s így önmaga nélküli világ jött létre.
Ez nem elsősorban minőségi kérdés, Kaszás

jól játszik, s éppúgy nem maradéktalanul jól, mint
elődje. Inkább a rendezés mozdult el: a fiatalem-
beri sorsvállalás problematikájáról az élet szín-
házszerűségének és eltelésének problematiká-
jára. A „régi" fiatal Hamlet nem indult neki. Az „új"
fiatal Hamlet lekési. A régi kamaszos koravén
volt. Az új kamaszos koraérett. Elő-Hamlet. (A
forrásokban: Amlethus.)

A harmincon túl járó főhőst régebben negy-
ven-ötven-hatvan éves színészek játszották.
Most harmincévestől huszonnyolc esztendős
vette át, hogy mindketten abba a régióba
fiatalítsák és fájdalmasítsák tovább a figurát,
ahol Hamlet valószínűleg minden másnál
otthonosabb is: a diákságba.

Zsámbéki Gábor rendezésének igazán apró-
lékos elemzésére sajnos még szaklapban sem
nyílik nagyobb tér, főleg, ha az egy ével ezelőtti
kritika hiteles és szuggesztív képet rajzolt az al-
kotás szellemi és térbeli berendezkedéséről, fő-
vonalairól. Nézzük a különbségek, változtatások
közül a legszembetűnőbbeket.

Ez a Hamlet nem „borotvaélen" Hamlet: nem
a Szigorúan ellenőrzött vonatok forgalmistagya-
kornokának, Milosnak a Jiři Menzel-filmből em-
lékezetes zsilettpengés ügyetlenkedése, öngyil-
kos kacérkodása közben mondja el a „Lenni
vagy nem lenni..."-t (ez volt a legmeghökken-
tőbb Ternyák játékában). Kaszás jön, és belefog.
Nem nekikészülődik, nekiül, hanem menet köz-
ben egy monológgal is végez, egy lenni-ről meg
egy nem lenni-ről is igen érdeklődőn beszámol. A
kérdés valóban nem érdektelen, főleg egy olyan
ízig-vérig mai Hamlet számára, akinek nem
könyvvel, nem jegyzetelésre szolgáló titkos
zsebnotesszel kellene mászkálnia: inkább egy
elektromos zsebsakk matematikája, játékintelli-
genciája izgathatná.

Khell Csörsz szűk, nyolcszögletű, porondos-
viadalos játéktere alig módosult, most azonban
még hangsúlyosabb, hogy nem a Hamlet Egér-
fogójelenetét játsszák színészek, hanem tán az
Egérfogójelenet színészei játsszák az egészet,
vagyis maga a Hamlet az Egérfogó. S ha igen,
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Ternyák és Kaszás szerepközelítésére egyként
megvan a magyarázat, a nyomós ok. Magunk,
négy oldalról lépcsősen szorongó nézők minden
értelemben közönség, velük-közösség vagyunk.
Állampolgár, bűnrészes, szorítósegéd, színész.
A lábunkhoz telepedve hallgatózó Polonius
mellett: hallgatózók. Pár perc, és várhatjuk
Hamlet tőrét is. Az akart teatralitást fölerősítette
a Gonzago-betét a korábbinál bohókásabbnak,
gunyorosabbnak, elviselhetőbbnek tetsző re-
mek megoldása Papp Zoltán (= Hamlet atyjának
szelleme) és a színésztrupp fiataljai által (akik
közt Kaszás helyét zavartalanul és ügyesen vet-
te át Tóth József - egy bizonyosan nem hamleti
képzetet keltő művész). A rendező fölfogása
egybevágott a dramaturg nézetével. Fodor Géza
szerint mi is „Hamletnak, a színháztörténet, a
drámairodalom első modern értelemben vett ér-
telmiségi hősének egyetlen adekvát, határozot-
tan eltervezett, cél és eszközök egyensúlyát
megvalósító, arányosan eredményes tette? A já-
ték a játékban: a Gonzago-tragédia előadása."
Teljességgel elfogadható nézet és közelítés.
(Kérdés, hogy ettől kell a fényforrások magasá-
ban forgó tükröket tartani a lenti természetnek,
vagy csak a sűrű atmoszférájú, de nem mindig
előnyös kamaraszínházi tér látási viszonyai pa-
rancsolják így?)

A színházi reminiszcenciákat növelte, hogy a
két fiatal sírásó (Vajdai és Varga) szerepét két
öreg sírásó, a magabiztos érzéketlenséggel har-
sogó Horváth József és a riadt, szenilis remegé-
sű Kun Vilmos vette át. Hamletnek nem elnyűtt
javakorabeliek, hanem ősöregek fogják ásni a
sírt. A becketti abszurdra való célzás a kortalan
clownságról átcsúszott az öreges, tapasztalt és
halhatatlan stupiditásra. Horváth káprázatosan
motorikus, semmire sem figyelő, a temetőt nem
is érzékelő töpörtyűevésével, e rágás és nyelés
nélküli vegetációval más (sajnos az egész szem-
pontjából érdektelenebb) érzületeket ébreszt,
mint tette a társát is eltemető vak sírásó, Vajdai
Vilmos. A fölfelé elföldelés egyébként (földetle-
nül is) képtelenség, kirívó látvány, a fagyott dísz-
let kényszere. Ez a jelenet ízesül a leglazábban a
következőhöz - bár az átmenetek, a színészt
játszó színészek ki-be járkálásai sem lettek sok-
kal jobbak. Ennek a helyenként roppant finom
előadásnak a nyerseségből, a nehézkességből
is kijutott, ott, ahol ezt nem eltervezés diktálta.

A korábbi vadabb szexuális megnyilvánulások
szelídültek. Gertrud - az anya - lemeztelenítése
maradt, Csomós Mari a pőreségre nem is
ügyelő, mély és megszégyenülő fájdalmával.
Most is jó Söptei Andrea (Ophelia), aki az annak
idején oly szép és kész figurát hozta magával,
egy kicsit ő is fiatalítva-diákosítva (vagy színé-
sziesítve?). Most is nagyon jó Máté Gábor, újult,
új metaforikájú jelmezében, reménytelen imájá-
nak gyönyörű képében, végső halálraszántsá

gában, midőn egy halálraszánt világból már ő is
ki kíván lépni - pedig épp az ima perceiből em-
lékszik rá, hogy nincs hová. Most sem jó az ötö-
dik felvonás Mátén kívüli része - mert a nagy-
jelenet a végtelenségig és többstílusúan mes-
terkélt.

A játék folyamán mind átszellemültebb, vagy-is
a benne zajló változás megértését hűen kifejező
Kaszás Gergő igen jól készíti elő a tettek idejét -
hogy vége a diákságnak, és jön a végzetes
diplomamunka, mit a Szellem elrendelt. A kifej-
letben nem érvényesült az az üdvös egysze-

Söptei Andrea és Kaszás Gergő az Egérfogó-
jelenetben

rűsödés, amely például Vajda László (Polonius)
igazán erős hatáselemekig bátorkodó alakításá-
nak is javára vált, tökéletesítve a korlátolt okost, a
szószátyár gondolattalant, a hűséges hűtlent, a
szánnivaló szánhatatlant. Ilyesfajta kettőssé-
geknek, a játszott-játszó viszonyból is eredő pa-
radoxitásoknak, kevesebb kimódoltságnak kel-
lene működnie. Zsámbéki néha fölényeskedik a
Hamlettel (Arany fordításával is), máskor fejet
hajt a klasszikus nagyság előtt. De - mint elsőre,
úgy másodikra is - nem került relatíve végérvé-
nyes viszonyba nounkájával. Ettől néha-néha az
inogás; ettől a „forróság" és a „süketség": az ép-
pen nem előnyös paradoxitás.

Kaszás terjedelmes nyilatkozatban is kifejtett
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onzago megöletése - előtérben Tóth József
Koncz Zsuzsa felvételei)

omolysággal, életforma-módosítással, tudato-
an belesoványodva készült a nagy szerepre.
redményesen. A „kis helyek", az odavetett fél-
zavak, a csöndek, a várakozások mennek neki
obban, s egyelőre nem a nagyobb, építkező ré-
zek. Inkább a tépelődők, minta filozófiaiak, in-
ább a játékosak, mint a királyiak. Ha Stohl And-
ás fickója, ez az éppen erre járdogáló Fortinbras
gy kicsit jobban ismerné trónörökös társát, ha-

álától meg csöppet sem rendülve nem azt mon-
aná: ,,...belőle, ha / Megéri, nagy király vált vol-
a még." Ha egy percre jobban megnézné a hol-
ában is festenivaló, nem szép, de megragadó
amleti arcot, ha lenne képzelőereje az őrlő ifjúi

degességhez, a percnyi nyugtot sem hagyó
letizgalomhoz, ha tudná pontosabban, mi min-
en esett meg évtizedek óta ebben a föltűnően
ok komédiás lakta, de börtön nek is nevezett Dá-
iában, akkor valami ilyesmit dadogna döccenő
ersben: belőle soha nem lett volna király, mert
gy egész nemzedékkel (vagy néhány társsal)
gyütt nem a trónszékbe, hanem a tiszta erkölcs
yugalmába vágyakozott - s ez az, amit szük-
égképp nem ért meg.

hakespeare: Hamlet (Katona József Szinház, Kamra)

ordította: Arany János. Tér: Khell Csörsz m. v. Ruha:

Szakács Györgyi. Koreográfia: Mladen Vasary m.
Zene: Sáry László. Fény: Pető József. Dramaturs
Fodor Géza. A rendező munkatársa: Litvai Nelli, Mái
kus Andrea. Rendező: Zsámbéki Gábor.
Szereplők: Kaszás Gergő, Máté Gábor, Csomós Mar

Bajban vagyunk Moliére-rel. Mintha a mű-
veiben rejlő emberismeret és világlátás
maradandóbbnak bizonyult volna, mint az a
konvenció, amelyet komédiái megalkotásához
felhasznált. Életismerete a drámairodalom
klasszikus értékévé tette életművét, de - mivel a
humor romlékonyabb, minta tragikus hatás -
darabjainak színpadi jelenléte nem minden
korszakban egyformán eleven. Mintha nagyon
is bizonytalan volna, hogyan érdemes
manapság Moliére-t játszani.

A mostani bemutatókon műveinek kétfajta

Söptei Andrea, Lengyel Ferenc, Vajda László, Gazdag
Tibor, Varga Zoltán, Vajdai Vilmos, Horváth József,
Kun Vilmos, Papp Zoltán, Bertalan Ágnes, Tóth József
m. v., Takátsy Péter f. h., Rajkai Zoltán f. h., Stohl
András.

(egymásnak igencsak ellentmondó) megközelí-
tésével találkoztam. Az egyik elképzelés adott-
ságnak fogadja el a komédiaírás Moliére által
használt konvencióit, s az ezek mögötti valósá-
gos dilemmákat, tényleges emberi sorsokat
igyekszik megmutatni. A másik közelítés abból
indul ki, hogy a komédiaírás egykori megszoká-
sai mára teljesen hiteltelenné váltak, s így az elő-
adás nem leplezi, hanem leleplezi az azóta érvé-
nyüket vesztett konvenciókat; a művek a képte-
lenségek feltárásával mintegy abszurditásukban
mutatkoznak meg. Az előbbi megközelítés sokat

SÁNDOR L. ISTVÁN

MOLIÉRE-T JÁTSZANI
HÁROM BEMUTATÓ


