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KÁLLAI KATALIN

A királyt sértő színjáték félbeszakadván, a
irályné, „férje öccse nője", magánszobájába
endeli fiát, az ifjú Hamletot. Szó szót követvén
z ifjú királyfi megerőszakolja anyját. (De

egalábbis párzómozdulatokat imitálva leteperi az
gyra.) A Hamlet legújabb, Zeffirelli-féle

ilmfeldolgozásában az amúgy szilárd erkölcsű -
ár-már erkölcscsősz - dán ifjút végletekig

okozódó cinizmus viszi rá erre, amely a
irálygyilkos Claudiusszal ágyát meg-osztó
irályné hálószobájában tör rá ellenállhatatlan
rővel. A dolog már Zeffirellinél sem állja meg

gazán a helyét, nincs kellően motiválva,
lőkészítve, az amúgy lágy tónusokra hajlamos
ilmrendező némileg bátortalan „önkorrekciója".
úlyosabb a helyzet Sík Ferenc színpadán, ahol
zakácsi Sándor Hamletja döföli királyi anyját,
rra ösztökélvén a nézőt, hogy a teljesen váratlan,

helyzethez semmiképp nem illő, színészileg
bszolút átélhetetlen, tehát erőltetett és
usztustalan fordulat láttán - véletlenül sem
rüdériából, hanem a színpadi esztétikumtól
egfosztott, végső reménytelenségben - sür-
ősen elhagyja a nézőteret.
Sík Ferenc Hamletja egyébként nem kétség-

eejtően rossz. Az eredetiség vádjával aligha il-
ethető rendező mintha többször fogna bele
gyanabba a mesébe, de igazából egyik hang-
em sem tetszik meg neki. Modern vegyül a ro-
antikával, túlkarakterizált a jellegtelennel, di-

ettantizmus az unt profizmussal. Hol ez, hol az
ap főszerepet. A fekete műanyag leplek - a tör-
énet elején gyorsan fölgöngyölt gyászlobogók -

maguk taszító felületével még utalhatnának akár
z anya-fiú féltékenység rejtetten pusztító'
udattalanjára, az alóluk fölbukkanó vörös dra-
ériák s főként az arany színükkel hivalkodó ha-
almi jelképek kis országhoz nem illő birodalmi
őgje viszont nemhogy a mélylélek felé terelné a
örténetet, de véres hatalmi harcok külsőségeire
onja a figyelmet. A friss királyi nászpór - a szín-
adi összeszokottságára jogosan büszke Dra-
ota Andrea-Kozák András páros - évődése is
ülsőség inkább, nem utal a dolgok mélyebb ösz-
zefüggéseire, átszexualizált ugyan, de csak a
elszínen, így semmiképp sem vezethet az inkri-

inált esethez.

amlet: Szakácsi Sándor

Egyébként Kozák Claudiusa és Drahota Gert-
rudja az a két figura - akár külön-külön, akár
együtt figyeljük őket -, amely a leginkább értel-
mezhető az előadásban. A „carpe diem" jegyé-
ben, hatalmuk fénykörébe fogva élnek, egyik a
frissen szerzett hatalom, másik a fiatalabb férj
nyújtotta mámor ígézetében. A veszélyről fleg-
mán tudomást sem véve próbálják jobb belátás-
ra bírni a köreiket némileg zavaró, rakoncátlan
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Végh Péter (Laertes) és Kozák András
(Claudius)

Hamletet. Összeillő pár: szépek, elegánsak, bát-
ran fitogtatják a hatalmukat. Mai figurák egy tra-
dicionális színpadi környezetben. Akár köréjük is
építhetett volna Sík Ferenc egy, a nem túl mély-
ben kutakodó, de a felszínt Zeffirellinél is bátrab-
ban borzoló shakespeare-i történetet.

Nem épített. De nem építette Szakácsi Sán-
dorra sem, aki ennek eredményeképpen bátor-
talanul botorkál jelenetről jelenetre, mint egy kó-
rosan lesoványodott, túlkoros, kopaszkás, bár
lelkében gyaníthatóan örökifjú Hamlet, aki külső-
leg inkább Gloster hercegére, azaz III. Richárdra
emlékezteti az embert. Habitusra lehetne Ham-
let is - ezt legnyilvánvalóbban az egérfogó-jele-
net előkészítésében bizonyítja, amikor is nem
csupán a dán királyfi színészi tehetségéről ad
ékes tanúságot, hanem a magáéról is -, ám eh-
hez átgondoltabb koncepció szükségeltetett vol-
na. Ennek híján maradnak többnyire a külsősé-
gek - tinédzseres panelgesztusok lennének hi-
vatva elrejteni a valóságos jellem hiányát.

De nemcsak Hamlet jellemét tünteti el az elő-
adás, a jó Horatiót is elsikkasztja a maga teljes
valójában, bár Keresztes Sándor, akire kiosztot-
ták a szerepet, időnként a színen van. Juhász
Judit Opheliája sem túl intenzív, egyéb fogódzók
híján belevész a konvenciókba és közhelyes
lesz. A többiek mind megbújnak a tömegben.
Kállai Ferenc „szólózik" még egy jót Polonius
szerepében. Heroikus erőfeszítéssel végül is úr-
rá lesz a körülményeken, és frappánsan teremti
meg a joviális udvaronc álarcába bújt királyi bé-
rencet. Mellette Őze Áron ad még formátumot a
szerepének, alig néhány mondattal hitetve el,
hogy a darab végére előállt helyzetben, norvég
létére, csak ő lehet Dánia megmentője.

Kár, hogy az egyik túl hamar hal meg, a másik
meg túl későn jön be.

Az előadásban uszkve négy Hamlet
lehetősége rejlik. (Az ágyjelenet ebben nincs
benne, az marad Zeffirellinek.) Egy ötödiké a
díszlet: grandiózus céltudatossággal sugall egy
olyasfajta fenyegetően túldimenzionált, hideg
kegyetlenséggel őrzött hatalmi önképet, amely
a színpadi hangnemtől nagyjából független. A
négyből - ötből - egy még létrejöhet egyszer.
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