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Hú, de rossz most Polgár Csaba. Nem úgy rossz, hogy mit 
is művel, hanem ahogy kiment az előadás alól a világ, a friss 
hatás, a tét meg az izgalom, ki ne mondd, a politika, ő mint-
ha megakadt volna a levegőben. Azt játssza, hogy hogyan is 
játszotta, amikor mindez még friss volt, amikor elismerően 
bólintott az érzékeny néző: erről van szó. Ez a mi világunk, 
ahol valami bűzlik (bocs, ez az Arany-fordítás, de hát az jut 
folyton az eszembe). Nem tudni pontosan, miért bűzlik, mi az 
ősbűn, ki ölte meg a testvérét, ki a vérnősző barom (bocs, ez 

is Arany), de bűzlik. Nincsen hazátok, norvég cigányok. A mi 
dán hazánk meg bűzlik. Az sem jó.

Polgár Csabára visszatérve: nagyon tetszik, hogy ilyen 
tehetetlen. Megszakad Hamletért, fut, robog, jelen van, 
égnek áll a haja, megőrül és kijózanodik, összeomlik és 
talpra áll, és egy szó sem igaz az egészből. Sok, nagyon 
sok, és nem úgy sok, hogy jaj, de tehetségesen játssza el, 
hogy egy ilyen búzaszemtől az egész udvar feneke visz-
ket, valahogy el kell távolítani, hanem ezen felül is sok. 
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ha lenne idő és hajlandóság szánalomra. De nincs. Az elő-
adásban nem kap olyan hangsúlyos helyet Brutus öngyilkos-
sága, mint a szövegben, ahol Lucius segít a végrehajtásban. 
A dramaturgiai átszerkesztés célja talán az is, hogy Brutus 
kiszolgáltatottsága is olyan nagy legyen, mint a nyomorult, 
félmeztelen Luciusé. Nincs olyan nagyság, amit a hatalom 
nem tud kikezdeni, meséli nekünk Shakespeare segítségével 
Purcărete, és mi mindannyian cinkosak vagyunk a hatalom 
rontó erőinek működésében. Nem kell ahhoz leszúrnunk 
Caesart, mint Brutus, vagy megtartanunk az öngyilkos kar-
dot, mint Lucius, elég, ha irányítható tömegként működünk.

És hogy működött második alkalommal a bemutatón 
olyan nagyszerű, természetességével a színészeket a színpad-
ról lejátszó, de éppen ezért egyben zavaró kutya? Nem egysze-
rűen csak beilleszkedett, hanem a megértés kulcsa lett. Nem 
első alkalommal láttam élő állatot Purcărete-rendezésben.  
A 2012-ben Nagyszebenben bemutatott Gulliver utazásaiban 
pompás, hatalmas méretű ló sétál be a színpadra.3 Első nézés-
re attól sem voltam elragadtatva, bár Swift szatírájában fontos 
jelentése van az emberek fölött álló, felsőbbrendű lovaknak. 
Shakespeare szövegében jóslásra használt áldozati állat szere-
pel, akinek mellkasában nem találnak szívet. Ez az egyik a sok 
vészjósló jel közül, amelyet az előadás azáltal emel ki, hogy az 
áldozati állat Caesar kedvence („civilben” a főszerepet játszó 
Bogdán Zsolt kutyája), aki ösztönösen, zsigeri szinten, „ter-
mészetesen” reagál mindenre, aki érzi a veszélyt. Hallgat a pa-
rancsszóra, követi a gazdáját, hűsége tántoríthatatlan, mond-
hatnánk azt is, hogy emberfeletti. Pedig állati. És akkor el-
gondolkodhatunk azon is, hogy mi az emberfeletti. Létezik-e 
emberfeletti nagyság, elv vagy cél? Olyan, amiért ölni kell? 
És van megállás, elég-e, lehet-e egyszer ölni? Lehet-e – mint 
Brutus hiszi – jó szívvel, nyugodt lelkiismerettel gyilkolni? A 
közjó érdekében? Szövetségest, akár barátot is?

3 Gulliver utazásai. Jonathan Swift életműve ihlette színpadi gyakorlatok. 
Szebeni Radu Stanca Nemzeti Színház, „koordinátor”: Silviu Purcărete, 
bemutató: 2012. május 26.

Ez a kérdés, ilyen kérdések töltötték be számomra az ál-
landó mozgásban levő színpadi teret: a két oldalon (jobb-bal) 
párhuzamosan megjelenő tükrös sminkasztaloknál Caesar, 
majd Octavius készülnek szerepükre, Portia és Calpurnia ágyát 
az összeesküvők mozgatják, a Szenátus hatalmas kivetítőjén 
az óriás Caesar közelképe elevenedik meg, közben villámlik, 
mennydörög, és zuhog a rengeteg vért lemosni képtelen eső. 
Ugyanazon az asztalon haldoklik Portia, ahol majd a hadviselő 
Brutus, Cassius és társaik vacsoráznak, majd a háború jeleneté-
ben birkózik – homogén masszává válva – mindenki minden-
kivel. Minden játék, a Jós által vederből szétöntött vér paradi-
csomlé-illata betölti a nézőteret, de ez itt nem derűs, hanem a 
kezdő figyelmeztetést beigazoló, véresen komoly játék, amely 
megállíthatatlanul halad a tragikus vég felé. Azaz mégis van 
benne egy megállás, és mintha nem is lenne vége.

Lucius, a szolga nem énekel semmit, a kolozsvári szí-
nészek annál inkább. A gyilkosságot követően még a halott 
Caesar is csatlakozik a hirtelen összeálló kórushoz, amely a 
szabadságról, a zsarnok haláláról és az áldozatról szól.4 Az 
éneklés még inkább kiszakad a történet valóságából és logiká-
jából, azt kizökkentve reflektál rá, hogy aztán a színészek visz-
szatérjenek a szerepükhöz, és az előadásban többször is hasz-
nált vasfüggöny a legyilkolt ellenfelek fölött zajló végtelen 
„jobbra-balra” vitára ereszkedjen le. A vasfüggönyt, a késői 
Ceaușescu-korszak színházának egyik eszközét rég nem lát-
tam már. De most átértelmezve ideidézem Jankó Szép Yvette 
szavait, akinek kritikája a Julius Caesarról a bemutatóhoz kö-
zeli időpontban jelent meg: „Nem elég egyszer látni”.5

Ha játsszák még, újranézem a Gulliver utazásait is, hátha 
helyére kerül a ló.

4 A marosvásárhelyi előadáson készült rövid videó erről a jelenetről meg-
nézhető itt: https://www.facebook.com/Teatrul.Maghiar.de.Stat.Cluj/
videos/1582420738504690/

5 Jankó Szép Yvette: „Caesar, a Jós és az Übermarionett”, in Játéktér, 2016. 
tél.
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Az összes néző nevében nem beszélhetek, de én biztosan 
fészkelődöm miatta.

A fészkelődés meg lehet éppenséggel valami hamleti mi-
nimum, nem azt nézzük, hogy szegény miféle csapdákban 
vergődik, mennyi mindennek és mindenkinek kellene meg-
felelnie, hanem a tökéletes terroristát látjuk. Neki már nincs 
kiút, nincs megoldás, egy emberként lökdösi a halál felé a sok 
ember, papa, mama, nagybácsi, Ophelia, Laertes és Polonius. 
Talán csak a szegény Yorick tartaná vissza, az üres koponya – 
az sem valami vonzó megoldás. Mindenesetre: ha nincs mit 
veszíteni, akkor könnyebben jár el az ember keze, és mire le-
gördül a függöny, mégis van öt férfi, aki Hamlet kezétől halt 
meg. Plusz Ophelia.

Alapvetően nagyon hálás vagyok Polgár Csaba túl-Ham-
letjének, mert segít tisztázni egy félreértést, ami lassan negy-
ven éve kísért. Nem mi vagyunk Hamlet. Nem én vagyok 
Hamlet. Hiába szeretnénk magunkra ismerni ebben a sokol-
dalú szomorúságban, aki azért fejből mondja a verset, úgy vív, 
hogy csak úgy fröcsög a vér szegény Laertesből, olyan a lelke, 
hogy emelkedettebbet nem is találhatnánk egy kis temetői sé-
tához. Jó volna, de sajnos nem mi vagyunk. Mi azok vagyunk, 
akiket idegesít ez a radikális rossz közérzet.

Állampolgári közérzet? Áthozatal a Kádár-rendszerből? 
Furcsa, de ennyi idő után mintha ez is gyengült volna, már-
mint az előadás politikai üzenete. Igen, stadionban játszódik 
az első rész, idétlen futballszurkolók között, ahol a vezérszur-
koló az ország vezetője. A meglátásból közhely lett az elmúlt 
idő során, ahogy közhely lett az eredetileg még jó poénnak 
tűnő mobiltelefonból is a színészkirály szavalata alatt. Akkor 
sem volt nagyon friss tréfa, de Csuja csodálatosan tudta mon-
dani, hogy „most nem tudok beszélni, színházban vagyok”. 
Most is jól mondja, csak most már szakálla van a viccnek is. 
Az előadás azonban kétségkívül depolitizálódott, nem üzen 
„bizonyos” hatalomnak, csak úgy általában mindenkinek, aki 
a nyakunkon ül. A bizonyos hatalom most azt tette, ami a leg-

okosabb volt: nem vett tudomást az előadásról. Nem róluk 
szól, nincs mit nyilatkozniuk a témában, és lám, igazuk van, 
elsősorban nem róluk szól, túlságosan is tartós a matéria ah-
hoz, hogy ez éltesse, az üzengetés. Meg aztán láttuk is, amit 
láttunk, a körúti ünneplőket, a görögtüzet és a füstbombákat. 
Ha a fél országot boldoggá lehet tenni néhány góllal, akkor az 
is politikusi kötelesség, góllövőket pénzelni.

Nem Hamlet vagyunk, de akkor ki? Mert vér nem tapad 
a kezünkhöz, még jó. Ellopott pénzek sem minket talál-
nak meg, nem mi vagyunk a szürke öltönyös tányérnyalók. 
Polonius? Nem mondom, hogy nincs valami vonzereje, any-
nyira jól játssza Csuja a hülyét, a bölcs hülyét, aki löki a javas-
latait, beszél és beszél, hogy ne legyen csend, hogy ott legyen, 
ahol nincs semmi dolga, de elhullik. Hülyén hal meg, a szó 
mindenféle értelmében. Akkor kik vagyunk az előadásban?

Sajnos így van. Statisztálunk a saját sorstragédiánkban. Én 
vagyok az a piros trikós a rendezői jobb szélen, viking sisak-
ban, aki épp meg volt fázva, így akaratlanul is beleköhögött a 
csöndes részekbe. Te, ha akarsz, lehetsz az indián fejdíszes a 
baloldalon, aki püföli a dobot.

Mi? William Shakespeare: Hamlet
Hol? Örkény István Színház
Kik? Znamenák István, Für Anikó, Polgár Csa-
ba, Gálffi László, Csuja Imre, Patkós Márton, 
Kókai Tünde, Novkov Máté,Vajda Milán, Ficza 
István, Pogány Judit, Dóra Béla / Fordító: Ná-
dasdy Ádám / Díszlet: Bagossy Levente / Jel-
mez: Ignjatovic Kristina / Dramaturg: Gáspár 
Ildikó / Zenei vezető: Kákonyi Árpád / Rendező: 
Bagossy László
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