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„Én vagyok, Hamlet, a dán"

Az elmúlt hetekben két új Hamletet láttam
Angliában. Egyikük Nicol Williamson, a legmo-
dernebb iskola színésze, aki ragyogó volt, a
Bevallhatatlan bizonyíték (Inadmissible Evidence)
ügyvédjeként Osborne darabjában. Williamson
egy északnyugat-londoni külvárosban, a Round
House-ban játszotta a királyfit: egy furcsa épü-
letben, mely valamikor mozdonyház volt, később
desztilláló, és most csodálatra méltóan rögtönzött
színház. A másik Hamlet egy Richard Cham-
berlain nevű amerikai, akit a nagyközönség a
Doctor Kildare c. hosszú televíziós sorozatból is-
mer. Egészen váratlanul jött át Angliába, hogy
kipróbálja Hamletet a Birmingham Repertory
Theatre nevezetes színpadán. Ez az a ma már
régimódinak tartott, vasútállomás mögötti épület,
melyben egykor az ország legizgalmasabb
színészeit képezték (köztük Oliviert).

Ezek az előadások - noha egyikük sem ki-
emelkedő - azért kaptak meg, mert annyira szo-
katlanok voltak. Mindegyik színész rendkívül
őszintén játszott. Azt a Hamletet adta, akit érzett
és megértett. És a cselekménytől eltekintve az
ember aligha jött volna rá, hogy ugyanazt a
figurát látja.

Életemben eddig hetven Hamlet-előadást láttam
és közülük néhányat, mint pl. a fiatal Laurence
Olivier Hamletjét több mint harminc évvel ezelőtt,
a londoni Old Vicben, nemis egyszer. Másoknak
persze hasonló élményeik vannak. Pusztán azért
említem, mert ahogy múlik az idő, és nő a
Hamletek száma, mind nehezebben találni
teljesen kielégítő előadást. Minden új színészt
körülzár a múlt. Az ember ösztönösen is tucatnyi
másik alakításhoz hasonlítja. Egy-egy jelenet
vagy verssor megoldását 1937-es, 1948-as vagy
1963-as emlékekhez.

A Hamletről majdnem lehetetlen dogmatikusan
beszélni. Ezzel azonnal ellentmondásba kerülök
önmagammal, mert legtöbben éppen erre
törekszünk. Azt a Hamletet ismerjük fel, akit mi
akarunk: azt az embert, aki hozzánk beszél.
Általában minden előadásban zavarba hoz az

a sor, amikor a temetői jelenetben a királyfi az
Opheliát gyászolók elé pattan és egyszerűen ki-
jelenti: „Én vagyok, Hamlet, a dán." Mindjárt azt
kérdezem, mit tett a színész, hogy szükségessé
váljon ez a kijelentés. Az igazi Hamletet
játszotta? Vagy trónkövetelő volt? Itt az a pont,
ahol a néző - teljesen ösztönösen - kimondja
egyszemélyes esküdtszékének ítéletét.

Azzal egyetértek, hogy minden egyes színész,
aki azért áll elénk, hogy kiöntse szívét, akit
menny és pokol bosszúra sarkall, megtestesíti
valahol, valakinek a Hamlet-elképzelését. Egy
híres kritikus szerint a költő inkább megmutat-ni,
mintsem egyeztetni próbálta egy ember „fel-
oldhatatlan ellentmondásait". Könnyű tehát el-
utasítani minden fiatal színészt, mondván, hogy
nem adott magyarázatot eme összetett, megkín-
zott, filozofikus elme minden fordulatára. Már
akkor sokat tett, ha megőrizte a dráma izgalmát
(ha fontoskodás nélkül játsszák, önmagáért be-
szél a darab), és ha meg tudott győzni, hogy jo-
gosan használja a címet: „Hamlet, a dán." Olyan
sok Hamlet van. A szerep alakítóiból ki-telne egy
színházművészeti szövetség.

Mit keresünk Hamletben?

Csakhogy egy szövetségben is egyesek fonto-
sabbak, mint mások. Mit keresünk egy jelentős
Hamletben? Mindenki a magáét. De nem hiszem,
hogy egyetlen színész és rendező is meg-
engedhetné magának, hogy semmibe vegye az
Ophelia és Horatio nyújtotta információkat. Igaz,
a lány szerelmes Hamletbe, a férfi pedig
rendíthetetlenül a barátja. Mégis úgy beszélnek
róla egymás között, ahogyan a világ látja Ham-
letet. „Nemes szellem" ő. Ophelia így sajnálja:

„Ó, mely dicső ész bomla össze itten! E
szép hazánk reménye és virága,
Az ízlés tükre, minta egy szoborhoz,
Figyelme tárgya minden figyelőnek..."*

Horatiónak pedig egyszerűen „királyfi". For-
tinbrashoz is eljutott jó híre: „mert belőle, ha
megéri, nagy király vált volna még."* És a király
Laertessel folytatott beszélgetésében el-mondja,
hogy a nyílt leszámolásban akadályozza Hamlet
„nagy kedvessége a köznép előtt..." Az én ideális
Hamletem először is tükrözné mindezt. Ismerjük
a darab komorságát, bonyolultságát. Mégis,
mindezzel együtt a fejedelmiséget, kecsességet és
a hang szépségét is elvárom. Olyan színészt
szeretnék, aki míg az értelemre

* Az idézeteket Arany János fordításában közöljük.



összpontosít, nem feledkezik meg soha a hang-
zásról sem. (Egyáltalán nem értem, miért vádol-
ják meg azonnal a szépen beszélő művészt, hogy
önmagát élvezi. Ebben valami fordított szno-
bizmust gyanítok.) Ha egy Hamletből kezdettől
fogva hiányoznak ezek a tulajdonságok, akkor
meggyőződésem ellenére játszik. Meghódíthat
végül, de csak hosszú és fáradságos küzdelem
árán.

Alapjában ez a romantikus felfogás. Ám az én
Hamletem sokkal több, mint dekoratív és kedves
fiatalember egy nagy dráma közepén. Ma-napság
már minden egyes részlet próbatételnek számít.
Minden Hamletet sok másikkal mérnek össze.
Ahogy a néhai angol kritikus, James Agate
mondta más összefüggésben: „A csattanók-nak
egymásra kell épülniük, az iróniát helyesen kell
közvetíteni, a szenvedélyt megfelelően kell
kimérni." A tizenkilencedik századi színész,
William Charles Macready ezt nem nézte jó
szemmel. Emlékszünk, mennyire ellenezte „a
külön csattanók keresését, az egész jellem átgon-
dolása helyett". Ennek ellenére a Hamletben
hozzászoktunk, hogy „magaslati pontokat" ke-
ressünk. Egy ünnepelt színész mondta nekem
valamikor: „Ennek a szerepnek az eljátszása
olyan, mint a mozaikok összeillesztése. Bármi-
lyen kicsiny legyen, minden darabkának a he-
lyére kell kerülnie."

Az én négy-öt előadásból kevert saját Hamlet
mozaikomat olyan színészek alkották meg, mint
John Gielgud, Gábor Miklós, Laurence Olivier,
Maurice Evans (az Old Vicben töltött napjai ide-
jén) és a veterán Ernest Milton. Hadd mondjam el
ismét, amit hat évvel ezelőtt, első budapesti lá-
togatásom után mondtam: ahogy elhangzott a
„Ki az?", Bernardo első szava a Madáchban,
1963-ban, azonnal ugyanúgy el voltam bűvölve,
ahogy legszebb angol színházi élményeim alkal-
mával. Azon az estén Gábor Miklósban meg-
nyerő, férfias, kecses királyfit láttunk, nagyszerű
kifejezőeszközök birtokában. Hangja olyan volt,
mint egy fénycsóva, és végig, rendületlenül
érezte a szerep formáját és vonalát. Vámos Lász-
ló rendezése állandóan emlékezetemben él.

Lehet, hogy azért, mert sokan romantikusak
vagyunk az ifjúságunkkal kapcsolatban, szívesen
azonosítjuk magunkat egy romantikus királyfi-
val. Az a kritikus, aki néhány évvel ezelőtt a fen-
tieket mondta, William Hazlittet idézte: „Ez
Hamlet, a dán... akinek úgy látszik minden
gondolatát úgy ismerjük, mint a magunkét."

Hosszú utat tettünk meg az ősi hagyomány sta-
tikus, síri hercegétől a Hamletig, aki úgy zeng át
az éjszakán, mint az ágyúk tisztelgő sortüze.

Az évszázadok folyamán Hamlet a színházban
humanizálódott. Mégis mindig kicsit nagyobb,
mint életnagyságú, a szerep jelentős részét így
kell játszani, nem pedig addig zsugorítani, amíg
olyan lesz, mint a szomszédék fia, amikor dühös.
Pillanatnyilag Angliában a romantikus Hamlet
kegyvesztett. Valószínűleg azért, mert ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy minden Shakespeare-
rendezésnek korunk számára fontos mondani-
valót kell tartogatnia, és ez a mondanivaló 1969-
ben úgy látszik azzal jár, hogy Hamlet nyers és
báj nélküli kell legyen.

Egy savanyú királyfi

Tony Richardson londoni House-beli rende-
zésében Nicol Williamson Hamletje a legfan-
csalibb, legsavanyúbb királyfi, akit valaha láttam.
(Tény, hogy sok fiatal hajlandó azonosulni vele.)
Meg kell itt mondanom, hogy nem nagyon tetszett
David Warner, aki egy másik mai Ham-letet
játszott el, Peter Hall 1965-ös stratfordi
rendezésében. Ennek a Hamletnek sima szőke
haja kócos volt, rozsdavörös sál lógott a nyakából,
és köpenye gyűrött, használt, szürke átmeneti
kabátnak látszott, gondterhelt fiatalemberek
jutottak eszembe róla, amint kilépnek az
eszpresszóból a Kings Roadon, Chelsea-ben. Pe-
ter Hall kijelentette, hogy a darab a kiábrán-
dultságról szól, mely oly mély apátiába vezetett,
hogy a „politikai, vallási elkötelezettség vagy a
remény lehetetlenné vált". Akármi a véleményünk
erről, David Warner viselkedése sehol nem
látszott királyinak. Nazális hangja, ha éppen nem
fülsértően recsegett, akkor színtelen. és egyhangú
volt, mint a megjelenése. Mindez a színházi
ragyogást meglehetősen ápolatlan realizmusba
fordította. Bosszantott bennünket, mert többet
kívántunk, mint határozott félszegséget és ennek
megnyilvánulásait, nagyobb izgalmakra vártunk
és a nyelv valóságos érzékére. Azt mondtam
akkoriban, hogy a színész vele született
intelligenciája ellenére magunk is egy-re
kiábrándultabbak lettünk, ahogyan a nagy szerep
olyan méretűre zsugorodott, hogy divatossá
válhatott, és a jól ismert sorok megszűntek
csengeni.

Tom Courtenay tavalyi edinburgh-i Elamletje,
melyben egy nagyon őszinte és egyenes fiatal-
embert láttunk, jobb volt, de máris kiesett az
emlékezetemből. Az 1969-es év Hamletje, aho-
gyan Nicol Williamson felrajzolja, nem ismer
megalkuvást. Kellemtelen királyfija átküzdi ma-
gát a Kétkedés Várán. Megjelenésében testes és
szakállas - a szakáll nem baj, de öregíti a színészt,
és Ophelia nem mondhatja arcáról, hogy



„nyílt ifjúsága páratlan vonási". Ez a Hamlet
állandóan dühös. Végig erőszakoskodik a sze-
repben. Legnagyobbrészt megvetően gúnyos, és
erre azt mondják, hogy hangja a kor szava.
Nyers, karcoló kiejtéssel beszél, az észak-angol
felföld tájszólására emlékeztetően, de valójában
egyik nyelvjárással sem azonos. Magánhangzói
érdesek; így legfeljebb egy vidéki város utcáin
beszélhetünk valakihez. Számomra ezek nem
Hamlet hangjai, és így a közönség nem őrizte
volna meg a szívében csaknem háromszázhetven
éven át. Mégis, nem egy fiatal néző, aki először
látta a drámát, azt mondta, hogy éppen ilyennek
képzelte Hamletet. Itt van tehát egy új generáció,
mely a legmaibb fogalmak szerint értelmezi át a
szerepet. Nem ítélem el Williamsont mint
színészt. Megfelelő darabban nagyot tudna
játszani, de ő nem az én Hamletem, noha néhány
kollégám nagyra tartotta alakítását.

Meglepetésemre az előadás egészen egyszerű,
széles, előretolt színpadon játszódik. Kevés az
újdonság. Úgy látszik, a rendező elhatározta,
hogy a történetet a lehető legegyszerűbben kell
előadni. Kihúzta a szereplők közül Rajnáldot, a
második sírásót és (sajnálatomra) Fortinbrast. A
címszereplő Nicol Williamsonnal vette szalagra a
Szellem visszhangosított, elkínzott hang-ját,
nyögéseit. Így Hamlet saját felerősített hangjához
beszél, a szellem nem látható. Sokat jelent, hogy
Opheliát egy népszerű, fiatal táncdalénekesnő,
Marianne Faithfull játssza. Alakítása világos,
tiszta és megható. Vele nincs baj. A baj az (és
lehet-e ennél nagyobb ?), hogy mikor ha-
zamentem a színházból, úgy éreztem, a királyfi
helyett egy rekedtes, őrjöngő Hamletet láttam.
Az előadás legjobb pillanata az Egérfogó-játék
vége. Nincs zűrzavar. Ehelyett a király és Ham-
let, tudván, hogy mit tud a másik, egy pillanatig
némán nézik egymást, majd Hamlet: „Mit!
megijedt, vak tűztől?"

Hamlet szokatlan környezetben

Richard Chamberlain birminghami Hamletje
csupán távoli rokona Williamsonénak. Peter
Dews rendező a darabot egy dekadens északi
királyságba helyezte, melyet ő maga huszadik
század eleji „késő cári" udvarnak nevez. „Mindig
jobban vonzott egy olyan Shakespeare-értelmezés,
amely nem hasonlít az előtte levőkre" -
mondotta. Ez rendkívül veszélyes nézet, de a
jelenlegi előadás miatt nem kell aggódnunk. Kö-
zéppontban - több mint negyven év után, John
Barrymore óta először - egy amerikai Hamlet áll.
Chamberlain nagyon kellemes megjelenésű,
tettvágyó, magabiztos, romantikus Hamlet, de

különösebben nem izgalmas. A környező világ-
ban csalódott ember érzelmei nem hatolnak túl-
ságosan mélyre, és aligha ad majd hozzá emlé-
keink összességéhez. Nem ront el sok mindent,
de nemigen csinál bármit is kimagaslóan jól.
Amikor azt mondta: „Én vagyok, Hamlet, a
dán!", magamban azt mondtam, „még nem", míg
egy héttel korábban a Round House-ban azt
gondoltam, „soha". Két ragyogó színészt láttam.
Gemma Jones - az egyik legjobb fiatal angol
színésznő - szívszakasztó Opheliát játszik, már
az „eredj kolostorba" jelenet után meg tudja
sejtetni a kezdődő őrületet. Brian Oulton Polo-
niusa nem pojáca, hanem agyafúrt és nagyképűen
bölcs politikus, aki gyakran ismétli önmagát.

Azt beszélik, hogy Richard Chamberlain
Hamletje kora ősszel esetleg Londonban is szín-
re kerül. Ha így lesz, lehet, hogy tetszeni fog
annak a kisebbségnek, amely elégedetlen volt
Nicol Williamson értelmezésével. Azt hiszem,
az igazság az, hogy egyikük sem elég jó.
Hosszú ideje nem volt már igazán nagy előadás
sem Londonban, sem Stratfordban. Az elmúlt
két évtized legjobb Hamletjei: Richard Pasco
(nem került Londonba, csak Bristolban játszott)
és John Neville romantikus változata az Old
Vic-ben. Ugyancsak az Old Vicben Richard
Burton alakítása masszív és képzeletszegény
volt, mondják, hogy Gielgud rendezésében New
Yorkban jobban játszott.

Meggyőződésem, hogy Ian Richardsonnak
kellene újra eljátszania a szerepet a Királyi
Shakespeare Társulatban. Nagyon fiatal volt
még, amikor 1959-ben a Birmingham Repertoryban
először megkapta Hamletet, egy évvel az-előtt,
hogy Stratfordba került volna, ahol azóta is
működik. Legemlékezetesebb tulajdonsága
megtört fiússága volt, melyet rendezője, Sir
Barry Jackson annyira csodált. Ma már vissza
tudná adni a személyiség villódzásait, Hamlet
királyiságát. Hangja, mint hibátlan gyémánt vés-
né emlékezetünkbe a sorokat. Bízom benne, hogy
őt el tudnám fogadni, mint saját Hamletemet,
noha nem tudom, milyen Richardson viszonya a
mai gondolkodáshoz - ahhoz a kifejezésmód-
hoz, melyet (nekem úgy tetszik) Polonius talál-
hatott volna fel, és amely egyetlen szóval: jelen-
téktelen.
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