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THIS IS TOO LONG
SHAKESPEARE: HAMLET

supa esetlegességből, megokolatlanság-
ból próbálja magát műegésszé fogalmazni
az Új Színház előadása. Majdhogynem
jelenetről jelenetre újra elkezdődik: mindig
az a szereplő diktálja a többrétegű, sok-

szálú dráma értelmezését, aki a szövevényes
szöveg vagy a csapongó megjelenítés folytán
éppen előtérbe tudja játszani magát. Hiányzik
számos cselekményelem és jellemfejlemény mo-
tiválása, terpeszkedik és szétpereg a darab.
Szembeszökő, hogy a karikírozó, a parodiszti-
kus, az ironikus, a groteszk epizódok a sikerül-
tebbek - azok, amelyeknek inkább a szellemes
forma és nem a mélyebb tartalom a tétjük. Ács
János, az egykori kaposvári Szentivánéji álom
virtuóz rendezője a Hamlet „mesterember-jele-
neteivel" is megbirkózik - azaz győzi ötlettel a
vándorkomédiások valamennyi felbukkanását, az
egérfogóképet és Polonius (az udvari vénecske
Vackor) sertepertéléseit. Ehhez jó segítséget
kapott az Első színészt alakító Holl Istvántól: ez a
Lear királyi külsejű madárijesztő véletlenül sem
akar belekeveredni a politikai intrikákba, pénzért
teszi a dolgát, s valószínűleg nem az öreg Hamlet
rejtélyes halála miatt fő a feje, hanem a városi,
jól fizető állandó fészekből törvénnyel kivert csa-
patának cigányélete aggasztja. Horgas Ádám, a
Színész királyné nevettethet a fiúlánysággal,
Kisvárday Gyula (Lucianus) kipellengérezheti a sze-
repkörökhöz tapadó örök ripacsériát. Kitűnő betét
a némajáték: az ügyes marionettesek emberi bábo-
kat ugráltatnak gumiszalagokon, találó hangután-
zásokkal törve meg a mímelés csendjét.

Sinkó László egy figuravariáló, lagymatagabb,
biztonsági periódus után ismét figuraformáló
ereje teljében van. Poloniusa nem ilyen vagy
olyan, nem ütődött, fontoskodó, ravaszdi vagy
hálószövögető, hanem egyszerre ilyen is meg
olyan is. Főkamarás, aki ebben a Dániában már
rég elvesztette a kontrollt saját énje fölött. Ha
azzal kérkedik: egykor mint műkedvelő Julius
Caesart játszta, csak óvatos körülpislogást
követően meri súgva kikottyantani, hogy Brutus
ölte meg őt. Mit lehet tudni ebben a Helsingőrben!
Sinkó állandó tudás- és felismerésmámorban köz-
lekedik - s ő a királyi pár körötti első számú hátra-
mozdító; ő a fürge lomhaság, az aranyszájú os-
tobaság, a naprakész konzervativizmus.

Senki másról nem nyerünk oly határozott ké-
pet, mint róla és a csepűrágókról. A Menczel
Róbert tervezte díszlet a sírásók föllépésének -
vagyis a sírüregbe való lelépésének - kivételével
nem tartja meg a szereplőket. Kétségtelenül
szándékolt fogás, hogy e rideg térben a falra kell
ülni (a vertikálisan kifeszített bakacsinok a testek
súlyától behorpadva padszerű öblöket képez-
nek), s Claudius és Gertrud is egy vörös bár-
sonnyal sebtiben letakart, eltüntethető platót
használ trónusul. A rácsokkal megtört-az alulról
jövő világítást ezredszer kiuzsorázó - padozatra

behemót oszlop súlyosulhat; a nélkülözhetetlen
osztottságot egy „emeleti" traverz biztosítja. A
háttér bénult mozivászna semmire sem jó; a
jelképes pillanatokban örvényként forgatott rőtes
brokáthasáb - hatalmas, őrjöngő palást -
szimbolikája sejtelmesen nyitja, de közhelyesen
zárja a befejezésben Fortinbrast mellőző elő-
adást.

A tér zugai túl hátulra kerültek, a jeleneteknek
nincs megindokolt helyük a semleges, határolat-
lan közegben. A Hamlet alkalmanként
kiköltözködik a nézőtérre. Az kézenfekvő, hogy
Claudius és neje innen, „lentről" szemlélje a
Színész király kulisszahasogatását. Az nem,
hogy az uralkodó és asszonya az előcsarnokból,
a széksoroktól jobbra, Rosencrantz és
Guildenstern a széksoroktól balra érkezzék,
vagy hogy Ophelia a büfé tájára vonuljon őrülni.
A helyszínek megmozgatásával Ács vajmi
keveset közölt (s a bejárati ajtókhoz állított
szótlan, marcona ifjaktól sem lett

börtönebb a tragédia Dánországa). Rosszak a
színi járások.

A rendezőn nem foghatnak ki a kis dolgok.
Ophelia temetésekor - Tóth Ildikó a testvérsze-
relem árnyékából csöndeskés, visszafogott ha-
laványsággal viszi az öngyilkosságig a lányalakot
- Peczkay Endre szereppé emelheti a Pap egy-
két mondatát: bár az istentelen halálnem miatt
tiltott a rekviem, tanúk nélkül mégis egy-házi
énekkel búcsúztatja a halottat, akit nem
önszánta, inkább az ország morális züllése ker-
getett a sírba. A két sírásónak, Dengyel Ivánnak
és Csendes Olivérnek viszont se a filozofikusság,
se a bohócéria magánszféráját nem engedélyezte
Ács. Az az ötlete, hogy a két legendás alakhoz
nem kell ötlet. Dolgozók, napibérben. Az Első

László Zsolt (Hamlet) és Takács Katalin
(Gertrud)
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sírásó csak annyit ásogat, hogy az előadás
meghökkentően különféle, nem valóságos yikét-
Yorickét - előszedje.

A Hamlet igazán nagy dolgai, erővonalai,
kérdőjelei ellenálltak, megőrizték titkaikat. Sem-
mi jele, hogy Claudius hatalomvágyból, buja in-
dulatból vagy egyéb okból követte-e el tettét.
Cserhalmi György legfőbb gondja, hogy őt
Claudiusnak s ne Hamletnak nézzük. Ez nem
könnyű, még akkor sem, ha a színész a saját -
és a szerepei többségéből elvont - imázst meg-
tagadva hagyja magát ellenkezés nélkül a földre
rugdalni a fölindult Laertestől, s elképesztően
ügyetlenül szervezi a végső párbajt és mérge-
zést. Imádkozása szép. Gertruddal még formális
kapcsolata is alig mutatkozik. Viszonyukat egy-
szer az a lila kombinészerűség játssza el, melyet
Szakács Györgyi a heverő királynéra adott. Ta-
kács Katalin csak akkor szabadul szemlélődő
pozíciójától, passzivitásától, amikor a fia beront
hozzá.

Érthetetlen, hogy Széles László üresen dü-
höngő Laertese miért akarja olyan nagyon meg-
bosszulni ezt az apát. Schneider Zoltán néz-
gelődő Horatiója is csak fakó lenyomata az oda-
adó barátságnak (négy százados helyett a végén
neki kell komoly erőmutatvánnyal hosszan a kar-
jában tartania a jól megtermett királyfit). A fiatal-
ember hősök sorában nem érződik egységes,
nemzedéki színezetű rajzoltság. Mihályfi Balázs
és Horváth Virgil udvaroncait, a két főiskolás,
Vass György és Szirtes Balázs játszotta őrtállókat
jelentéktelenné fokozza le Hajdu István puhány
piperkőc Osrickjának egyetlen komolyabb szcé-
nája. Ezt a vetkőző- és öltözőszámot, vízköpő
„strandviccet" Ács úgy megmunkálta, ahogy az
egész darabot kellett volna. Fő attrakció lett a
mellékesből, ám nincs rendszer, amibe ízesül-
hetne.

Székely B. Miklós kopár komorsággal jár-kel
Hamlet atyjának Claudiushoz képest nyeszlett
szellemeként. Nem a termettel: a funkcióval van
baj, bár a László Zsolt játszotta izgága Hamlet
akármilyen jelre lázba jönne. Nem vívódik: - ro-
han. Nem töpreng - szentenciázik. Azt a Hamlet-
típust folytatja - bár valószínűleg nem láthatta
sem a debreceni, sem a győri előadást-, amely-
nek Cserhalmi tört utat. Csakhogy azt a régi
királyfit a politikai és morális lekötözöttség kész-
tette erőfeszítéseire. Ez a mostani az árnyalatokat
alig érző ember. Nem reprezentánsa generációja
jobbjainak. Programnak, mentalitásnak, erkölcs-
nek sem. Önmaga szószólója, éretlen férfi. Mint a
legtöbb közreműködő, László Zsolt is halmozza a
pótcselekvéseket (sokat elárulnak a produkció fö-
lösleges, véletlenszerű öltözködései és vetkőző-
dései, e nagyobbrészt jelentéstelen aktusok).

László Zsolt és Tóth Ildikó (Ophelia)
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Takács Katalin, Cserhalmi György (Claudius)
és László Zsolt

Mészöly Dezső új fordítása nem érvel önmaga
helyett. A „This is too long" nála is csak „nagyon
hosszú", mint Arany Jánosnál. Arany százötven
sora, márványvésete mellett nagy elődjére csak
a nyelv régiességében hasonlít, a nyelvteremtés-
ben nem. Itt rekedtek az archaizmusok: Hamlet
változatlanul „csak fölszéllel bolond", pedig a
szót (északi szél) már a Shakespeare-kiadások-
ban is magyarázni kell. A „nemesb" se lett „ne-
mesebb". Az eléggé színtelen új magyarítás neo-
logizmusai ellenére sem ér a nem is olyan ódon
réginek a nyomába. Annak szövegstruktúrája,
érvényes nyelvi univerzuma van. Mészöly leg-
jobb Shakespeare-átültetéseinek is. Ennek (még)
nem. Teoretikusan tisztázatlan az Arany-textus-
hoz való viszony, a „régi új" problémája.

Az Új Színház Hamletje nem képes majdnem
négy órán át székéhez szegezni a nézőt. Nincs
benne semmi lélegzetelállító, semmi friss gon-
dolatokra inspiráló. Szakszerűsége, ízlésessége
nem kétséges - kár, hogy a publikumnak a meg-
ítélés semmiféle komoly pozícióját nem ajánlja, s
végül áldozatul esik a bágyadtságnak, a töre-
dezettségnek.

William Shakespeare: Hamlet (Új Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Menczel Róbert.
Jelmez: Szakács Györgyi. Zenei vezető: Melis László.
Dramaturg: Forgách András és Vörös Róbert.
Rendező: Ács János.
Szereplők: László Zsolt, Cserhalmi György, Takács Ka-
talin, Sinkó Katalin, Széles László, Tóth Ildikó,
Schneider Zoltán, Mihályfi Balázs, Horváth Virgil,

A „botrány"

1996. november 25., 15 óra, József Attila Szín-
ház. Hűvös téli délután, az előcsarnokban türel-
metlen tömeg, sokak télikabátjának nem jut hely
a ruhatárban, már negyed négy lehet, amikor
még mindig hömpölyög befele a közönség a

Sinkó László (Polonius) és László Zsolt
(Koncz Zsuzsa felvételei)

Hajdu István, Székely B. Miklós, Holl István, Horgas
Ádám, Kisvárday Gyula, Dengyel Iván, Csendes Olivér,
Peczkay Endre, Vass György f. h., Szirtes Balázs f. h.,
Sarkadi Kiss János f. h.

nézőtérre. Dugig telnek a széksorok, izgatott vá-
rakozás a levegőben, felgördül a függöny, kezde-
tét veszi a Gobbi Hildáról elnevezett bérlet első
előadása. A nézők körülbelül fele nyugdíjas korú,
legtöbbjük ősz hajú hölgy, de jól öltözött fiatalok,
ötvenes férfiak és gyerekek is szép számmal
ülnek a zsöllyékben. Körülbelül hatvanöt-hetven
perc múlva a függönyt lassan összehúzzák, a

K O V Á C S DEZSŐ

ŐRZŐ, VÉDŐ ORSZÁG
SPIRÓ GYÖRGY: VIRCSAFT DOBARDAN


