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ki sze reti a szín há zat, akár hány szor meg nézi a
Ham le tet, nem utolsó sor ban azért, hogy az ép -

pen ak tu á lis vál to zat mond-e va lami újat. A sze gedi
kis szín ház beli elôadás ta lán töb bek kö zött ép pen ez zel
szá molva olyan, mint a mese beli okos le ány: hoz is
aján dé kot, meg nem is; fel is van öl tözve, meg nem is.

A szín pa don egyéb ként in conc reto van, aki nincs
fel öl tözve: a nya kig láb, iga zán csi nos öröm lány (Mit -
la sovszki Gab ri ella), aki job bára majd nem tel je sen
mez te le nül jön-megy, és aki nem mel les leg Cla u dius
(Pa taki Fe renc) sze retôje. Az új ki rály a szo kott nál
sok kal fi a ta labb, in kább bátyja le hetne Ham let nek
(Bo ro vics Ta más); nem csak meggyil kolt fi vé ré hez,

de a ki rály fi hoz sem mér hetô, már csak mé re teibôl
adó dóan sem: tény le ge sen is na gyon fel kell néz nie
nála jó val ma ga sabb uno ka öccsére. Cla u dius ugyan -
ak kor nem ér fel Gert rud hoz (Fe kete Gizi) sem: a ki -
rályné sok kal böl csebb nek, meg fon tol tabb nak tû nik,
és ta lán csak az utolsó bol dog ság re mé nyé ben ment
férj hez egy nála jó val fi a ta labb, ha ta lo mé hes nyik haj -
hoz, akirôl még az is ki de rül, hogy volt férje ha lá lá -
ban is lu das. Hogy ez utóbbi an nak is vi lá gos-e, aki a
Ham let tel még so sem ta lál ko zott, kér dé ses: az egér -
fogó-je le net óan gol nyel ven hang zik el (Szonda Éva
és Gá bor Géza – egyéb ként igen ha tá sos – tol má cso -
lá sá ban); ha nem fi gyel jük ala po san a közbe-köz be -
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szóló Ham le tet, könnyen le ma rad -
ha tunk a lé nyegrôl. 

A sze gedi ol va sat ban Ham let
me séje – mint ezt a ren dezônek a
da rab hoz fû zött sza vai egy ér tel -
mûen jel zik – tör té nelmi szük ség -
szerû ség: olyan hôs áll elôttünk,
aki „pusz tán” arra ren del te tett,
hogy meg to rolja apja ha lá lát, egy -
sze rûen azért, mert egy ki rály ha lá -
lát meg kell to rolni. Nyoma sincs a
me rengô, két sé gek közt ví vódó,
sze retô gyer mek nek: Ham let szin -
te szimpla íté let-vég re hajtó, aki
le csap a meg fe lelô pil la nat ban.
Egyé b i ránt jól jel lemzi ôt a két szer
el hangzó „Lenni vagy nem len ni…”-
mo no lóg. Elôször Ho ra ti ó val (Ran -
csó Dezsô) együtt öt lik ki – aki vé -
gig bôszen lap topba pö työgi az el -
hang zot ta kat, és néha fenn han gon
el sza val egy-egy részt „a tör té ne -
lem  bôl” (an go lul – vö. a szí nész ki -
rály és -ki rályné ide gen nyelvû
elôadá sá val) –, az tán Ham let ugya n -
ezt el mondja Op he li á nak (Már kus
Ju dit),  mi köz ben sze ret kez nek; mi
meg vár juk, hogy be kö vet ke zik-e a
csúcs pont, és ha igen, mi kor. Az

ak tus ered mé nyes: a lány utóbb, mi köz ben ma gát csak
tet teti bo lond nak (bele is fojt ják egy la vórba, mert túl
vesz élyes), a kis ma mák szo ká sos kéz tar tá sá val jelzi,
hogy szíve alatt gyer me ket hord. A jól meg ter ve zett
mo no lóg te hát si ke res volt; hogy mirôl is szólt pon to -
san, az em lí tett kö rül mé nyek foly tán né mi leg ho mály -
ban ma rad.

Van még né hány nem egé szen vi lá gos mo men tum.
Po lo nius (Szék he lyi Jó zsef) pa je szos-ki pás zsidó, sar -
ká ban egy néma szolga pén zes lá di ká val (igaz, a vég ki -
fej let ben ki de rül, kié lesz a lá dika – a leg újabb ki rá lyé);
La er tes (Ko lo zsi Ki lián) jampi, aki gon do san ügyel
arra, hogy belôtt ha já hoz hozzá ne ér je nek; az ud vari
nép kö zött fel tû nik egy nyo mo rék (a szín lap sze rint a
Lá bat lan), ke zé ben báb (akárha Vi téz Lejszló), sok vi -

zet nem za var, de le szúr ják. Min den kit le szúr nak
egyéb ként: a szo kot ta kon kí vül tôr ál tal vész a szí nész -
ki rály és -ki rályné, va la mint az öröm lány is, gyil ko saik
a ha tal mat át vevô For tinb ras be é pí tett em be rei (ez az
el gon do lás nem új don ság). Ro senc rantz (Já rai Máté)
és Gu il dens tern (Gö möri Krisz tián) vi szont vissza tér -
nek brit lo bo góba öl tözve. 

Min deh hez tár sul a jel me zek (Papp Janó) és a dísz -
let (Ju hász Ka ta lin) ek lek ti kus ka val kádja: van rasz ta -
f ri zu rás és kis ma ma cipôs Op he lia (az utóbbi, mond -
juk, meg ma gya ráz ható), ki rálynôi fej dísz a het ve nes
évek disz kó já ból, nad rá gos-szok nyás Ro senc rantz, ve -
len cei masz kos gyil ko sok, to vábbá a hát tér ben több -
ször egy ha tal mas, nap ko rong szerû gong – vár hat nók,
hogy meg ütik majd va la mi kor, az tán mégse.

Hor váth Pé ter ren de zése el vész a rész le tek ben, és
ezen nem se gít Bo ro vics Ta más kor rekt Ham letje, Fe -
kete Gizi ízig-vé rig Gert rudja vagy Már kus Ju dit szé -
pen ár nyalt Op he li ája sem.

Te ked ves okos le ány, ke ve sebb aján dék több lett
volna! 
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