
ALBEE: MINDENT A KERTBE! (KATONA JÓZSEF

SZÍNHÁZ). SINKÓ LÁSZLÓ (JACK)

felerősítette a drámai hangokat. Dialó-
gusaiban szinte tapinthatóvá tette az időt
és teret, amelyben Richard és Jenny pár-
viadala folyik. Színesebb és gazdagabb
nála a Richard, Jenny és Roger közötti
konfliktus. Rendkívül tudatosan felépített
jeleneteit úgy rakja egymás mellé, hogy
benne a szereplők mindig az előzővel
ellentétes hangulati töltést kapjanak.

Cooper darabjában a pénz még egy-
szerűbb, közvetlenebb jelentésében sze-
repel. A gazdagságot jelenti. Albee azzal,
hogy amerikai környezetbe ágyazta a
történetet, a pénzt a presztízsfogyasztás
kétségbeejtően céltalan circulus vitio-
zusának eszközévé tette.
RICHARD: Negyvenezer dolláros házban

élsz, és ócska cigarettákat kell szívnod,
hogy összegyűjtsd a szelvényeket, hogy
kapj értük egy jó por-szívót, hogy azzal
takaríthasd a házat. Belépsz egy klubba,
hogy visszaadhass
vacsorameghívásokat olyan
embereknek, akiket nem ismernél, ha
nem lépnél be a klubba. Azért lépsz be
a klubba és tanulsz meg teniszezni,
mert elhatároztad, hogy olyan kör-
nyékre költözöl, ahol mindenki klub-tag
... Igen? A nyakadat is adósságba adtad
. . . nyakig úszol az adósságban, és
miért?
Mindez a gazdagítás azonban, úgy lát-

szik, ellentmond a történet eredendő
mulatságosságának, annak a várakozá-
sunknak, hogy nevessünk az előkelő bor-
délyban megdolgozott dollárokon. A
társadalomkritikai mozzanatok éppen

ezért hamisan csengenek még akkor is, ha
esetenként tisztában vagyunk azzal, hogy
csupán közvetítő funkciójuk van, a
szereplőkre utalnak. Egyetlen erőltetett
párhuzamra futja csak Albee-nál, hogy a
kupleráj-sztori a közügy álarcát öltse
magára.
JENNY: A túl sok pénz elront, a túl kevés

megront, ha pedig elegendő, akkor
nincs semmi baj.

RICHARD: Az a kérdés, hogyan szerzi az
ember.

JENNY: Ugyan, te ne beszélj nekem erről.
Talán Perry ingatlanügynökségére
gondolsz? Tízezret kér kint az
autópálya mentén egy telekért, de azt
nem mondja meg a szerencsétlen bo-
londnak, hogy nincs vízvezeték. Vagy
Gilbert csodálatos könyvkiadójára?
Csupa szemetet ad ki ezerszámra és
mennyit áldoz egy valamirevaló
könyvre? ... Egy vasat sem.

RICHARD: Jól van, jól van.
JENNY: És te is a kutatóintézetben. Mi az

a sok állami megrendelés? Talán
baktériumfegyverek vagy harci gáz?...

JENNY: . . . közlöm veled, hogy mind-
egyikőtök bűzlik, mind gyilkosok és
prostituáltak vagytok.
Az ilyenfajta lapos közhelyeknek

színpadi hitele is erősen kétséges. Albee,
amikor egyfelől elsimította Cooper da-
rabjának egyenetlenségét és logikátlan-
ságát, másfelől újabbakkal tetézte.
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Egy fiatal Hamletről

Nemzeti színjátszásunk bölcsőjébe Ka-
zinczy a Hamletet tette, hogy ezzel is
segítse növekedését, fejlődését; Arany
János fordítása nemzeti klasszikusunk lett.
Shakespeare művét száznyolcvan éve
játsszuk, s mindig a fölfedezés izgalmát
adja, nemes erőpróbája egy szín-ház egész
együttesének. A legutóbbi veszprémi

Hamlet-bemutató is az volt, s méltán kér
helyet az emlékezetes Hamlet-előadások
között.

Miről szól a veszprémi Hamlet? (Hiszen
valójában minden említésre méltó Hamlet-
tolmácsolás másról szól, ha szövege
változatlan is marad.) Egy olyan
gyerekember tragédiájáról, akire rászakadt
a felnőtt élet, mielőtt belenőtt volna ebbe
a világba. A nyíló felnőttértelem, a
felnőtté válás keserű-édes szakaszában
Hamlet az iskolatársak, könyvek, víg
mulatságok korából egyszerre gyászra és
nászra tér haza. Az apa gyors halála és az
anya még gyorsabb násza szinte
megoldhatatlan szituációba kergeti az élet
konfliktusait még alig ismerő fiút. Egy
szilárdnak látszó világ dőlt romba, és az új
építése megoldhatatlanul nehéznek látszik.

Végvári Tamás-Hamlet e tisztázatlan,
tüskés állapotban lép színre először.
Amikor már zajlik a második kép. A ki-
rály, a királyné és kísérete elkezdte a
jelenetet, ő pedig két gyors lépéssel, oldalt
bejön a színre, s az anyai kérésre
válaszában ott érezni a fegyelemmel kor-
dába szorított fiatal fiú sértő szándékát,
ellenkezését, kétségbeesetten dacos, de
tehetetlen kamaszlényét. S mikor a királyi
pár kíséretével elvonul, minden fojtott
indulat kitör belőle. Nem hang-erővel,
hanem mozgással, gesztussal, egész
testével-lényével válik hatalmas,
kétségbeesett kiáltássá. Egyszerre érte a
gyász az apáért és az iszony az anyától.
Egy gyermek panasza tör elő belőle, egy
eszmélő kamaszé, aki már nemcsak érez,
de ítél is. Vergődik és átkozódik,
gyötrődik és vagdalkozik, nem érti, mi
történt körülötte. S mire Hamlet az első
monológban eljut a következtetésig: „De
törj meg szívem, mert nem szólhat a
s zá j" , a néző kezdi megérteni, hogy eb-



ben az előadásban nem a hősi, nem a
tépelődő, nem az intellektuális Hamlet
valamelyik változatával találkozott. Azt a
fiatal, szinte gyerekembert látja, akire
ráomlott a világ, akit erőszakkal fel-nőtté
érlelt az élet, akiért az előadáson végig
szenvedélyesen aggódni kell, s akinek
halála-bukása nem a nagy tragédiák tiszta,
szublimált katarzisát ébreszti fel, hanem
valami egészen másfajta érzést.

Ennek a másfajta hatásnak leírására
szeretnénk ebben az írásban vállalkozni,
szavakkal érzékeltetni azt, amit sok
alkotóművész - író, rendező, színészek,
díszlettervező, jelmeztervező és egy egész
színház műszaki apparátusa - együttesen
hozott létre.

Először talán a műsorra tűzésről. A
nagy klasszikusok mindig készen állnak
arra, hogy szolgálják egy-egy színház
törekvéseit, azt a gondolatot, amit a
színház el akar vele nézőinek mondani. A
válogatást, a választást többnyire az
határozza meg, mit tudunk ma mondani a
művel, a mai közönségnek, s van-e olyan
rendező, színész, akin keresztül ez a
mondanivaló érvényesülhet. Néha a
sorrend megfordul: akad egy rendező,
színházvezető, aki úgy érzi, itt a szeren-
csés pillanat, mű, színész és rendezői elv
találkozhatnak. Az írott dráma - ha
Shakespeare is a szerző - egy meg-
valósítható előadás anyagaként jelentkezik
a rendező, dramaturg agyában, és
képzeletében a saját gondolataival át-
szőtten jelenik meg. „Végvári Tamás
izgalmas és érdekes Hamlet lehetne" -
tűnik fel az első gondolat, s perceken belül
már az egész Hamlet-szöveg, a szituációk
sorozata olyan megvilágításban áll
előttünk, mintha ma és neki készült volna
a szerep.

Észre sem vesszük, s az a felfedezés,
hogy Végvárinak kell a Hamletet ala-
kítania, a műről ki nem mondott gon-
dolataink s a máról szóló érzéseink so-
kaságát varázsolja elő; előttünk áll egy
nagyon fiatal, törékeny testalkatú, tiszta
tekintetű Hamlet, egy kamasz, akinek
vállára rászakadt a világ, akit egy nem
kívánt szituációba kényszerít az élet,
mielőtt erre megérett volna. S nincs
szükség erőszakolt aktualizálásra, anélkül
is a példák özöne segít Shakespeare
világát a rendezőnek és a színésznek a
saját tapasztalataival, a világról alkotott
képeivel benépesíteni. Hiszen
Shakespeare-ben éppen az a nagyszerű és
rettenetes egyszerre, hogy csak a min-
denkori jelennel együtt lehet eljátszani,
élővé, valóságosan, hamisítás nélkül ön-

magává tenni. A veszprémi előadásból a
maiság sugárzott, az a gondolat, hogy kár
Hamlet fiatal életéért, hogy nem kellene
engedni elpusztulni.

Amikor Hamlet megtudja apja halá-
lának körülményeit - a szellem nem
jelenik meg, csupán hangját halljuk -
előbb rémülten fogadja magát a talál-
kozást, majd egy gyerek vakmerőségével
követi a hívást. A szellem tagoltan,
hatalmas hangon beszélni kezd, míg ő
iszonyodva kuporog a földön. A szavak
megrendítik, a rárótt kötelesség előbb
leteríti, majd gyors gondolkozásra kész-
teti. Szinte követhető az agy sistergő-
robbanó működése, ahogy megpróbál az
új helyzetben úrrá lenni magán, ahogy
elveti régi életét, talán terveit, szándékait
is, mert egy merőben új helyzetet, egy
nem kívántat, nem vártat, nem jellemére
szabottat béklyóz rá a sors. S ez a
sorskelepce minden mondattal szoro-
sabbra zárul. Hol van már az a gyászos
ifjú, aki keserű-tüskés szavakat dob
anyjának, nagybátyjának, s akiben az
öngyilkosság gondolata örvénylik? Az új
kötelesség leteríti, a riasztó feladat

meghaladja lelki és testi erejét. A szel-
lem még egy utolsó figyelmeztetést har-
sog: „Eszedbe jussak.!", s Hamlet magára
marad: „...csak parancsod éljen egyedül /
Agyam könyvében, nem vegyülve más /
Alábbvalókkal: úgy van, esküszöm."
Majd egy pillanat következik, amelyben
kezdjük megsejteni, hogy a hős vállára
idő előtt dobott kötelesség, teher, feladat
összeroppanthatja ezt a tiszta ifjút.
Esküje után első gondolata az anyja. „Ó
jaj, rémséges asszony" - sír fel az anyját
másodszor elvesztő gyerek, utána
mindjárt az új férj, a nagy-bácsi képe
merül fel, mint a megtestesült gonoszé,
végleg vesztve a támaszt nyújtható
rokont - s teljes lesz a magányosság
érzése. Akik eddig védői, oltalmazói
voltak vagy lehettek volna, azok ellen
kell felvennie a harcot. Egyedül. Mert
hiába jönnek a barátok - Horatio,
Marcellus -, a rémült és riadt, magányos
és felnőtté érlelt Hamletnek egy pillanat
alatt döntenie kell: titkát megőrzi, és
egyedül kezd neki a nagy feladatnak.
„Kizökkent az idő - ó kárhozat! / Hogy
én születtem helyretolni
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azt." S a híres két sor nem harsog, nem
hivalkodik, csendes bensőséggel szól -
önmagának.

S a néző szíve elszorul: szabad-e úgy
élni a felnőtt világnak, hogy ifjaira ilyen
gonosz terhek hulljanak?

Hamletet újra Poloniusszal látjuk. Ez a
Polonius a butácska, boldog ember tí-
pusának remekbe szabott megjelenítése.
Szinte mindig mosolyog: büszke és boldog
apa, s milyen jó apai Tanácsot, pénzt ad
Laertesnek, komolyan tárgyal Opheliával,
siet a királyi pár szolgála-tára, jó hírrel s a
nagy talány - Hamlet rossz indulatának -
megfejtésével. Mindent tud, s mindent
jobban tud, jön-megy, intézkedik,
cselekszik, tevékenykedik, csodálatos
szolga, úri szolga. (S Horváth Sándor
színész-palettáján van elég szín a jellem
megfestésére.) Ez a Polonius arra is
vállalkozik, hogy Hamletnél
tapogatóddzék. Hamlet hamar át-lát és
túlad rajta, s mikor a két barát,
Rosencrantz és Guildenstern megérkezik,
Hamlet előbb csak két udvaroncot lát
távolról, akik éppen olyan terhesek a
számára, mint Polonius, majd felismeri
diáktársait. Pillanatra az öröm és fel-
szabadultság érzése keríti hatalmába,
olyannak látjuk itt Hamletet, amilyen
lehetne az iszonyú, erejét meghaladó
feladat nélkül. De lassan ébred benne a
gyanú: itt is vigyázni kell, a feladat egy
percre sem ereszt, ez itt nem Wittenberga,
ez nem a felelőtlen, kedves diák-élet ideje,
s ők nem tanulópajtások. Hamlet reagálása
újra csak a döbbenetet és a szégyenült
sajnálkozást váltja ki: szegény . . . a vállalt
kötelesség más utat jelölt számára. S mire
elérkezünk a nagy monológhoz, majd a
Hamlet-Ophelia jelenethez, érezzük, hogy
a le-mondás a boldogságról, a világ dolgai-
nak ilyenfajta megismerése és felisme-rése
nem az a nagy iskola, amely a kamaszból
férfit érlelhetne, a fejlődő karakterből erős,
szép jellemet formálhatna. Ha a kiszabott
kör, a rákényszerített feladat ellenkezik az
alkattal, a jellemmel, a tragédia óhatatlanul
bekövetkezik mert belőle, ha / Megéri,
nagy király vált volna még" - az utolsó so-
rokban hangzik el az összegező jóslat
Hamletről. Ez lett volna természetes út-ja,
és ehelyett kellett orgyilkos rokonnal,
hitszegő anyával megmérkőznie.

Végvári Tamás szerepfelfogása, Pethes
György rendezése ezt a gondolatot képes
végigvinni a veszprémi Hamlet-előadáson.
Végvári alkata, külső megjelenése, belső
lényének elmaszkírozhatatlan ki-

sugárzása tette lehetővé, hogy a veszprémi
Hamlet-értelmezést erőszakoltság nélkül
lehessen megvalósítani. S mire le-zajlik a
nagy egérfogó-jelenet, a néző egy
tudatosan cselekvő, tettre kész férfit vár,
hiszen az előkészítés aprólékos pontos-
sága, kiszámítottsága után ez kell kö-
vetkezzék, s milyen döbbenetes a hatás,
amikor a király felugrik trónusáról, arcát
karjával takarva, szinte eszét vesztve
rohan egyenesen Hamlethez, miközben
kiáltja: „Világot ide!" S Hamlet karba
font kézzel áll az előszínpadon, figyelve
minden mozdulatra. Claudius előtte torpan
meg futásában, ragadja meg őt, ő pedig
csak néz, a király arcába vigyorog.
Claudius elengedi, magához tér, s már
intézkedni is tud: „Menjünk."

A terem kiürül, Hamlet még mindig az
előszínpadon, Horatio a színpad mélyén, s
Hamlet most körberepüli, ugrálja,
nyargalja az egész színpadot: megvan a
bizonyosság! A szellem, az apa nem
hazudott, van egy pont ebben a bizony-
talan világban, amelyben meg lehet ka-
paszkodni. Ez a boldogság, ez a bizo-
nyosság, az ítélet, a végrehajtás már csak
mellékes : „Most hő vért meginnám, / S
oly szörnyű tettet bírnék elkövetni, /
Hogy a napfény reszketve nézne rá."

Hallgatjuk, s nem hisszük: egy kamasz
boldog fogadkozása ez, s Végvári hang-ja
e pontnál hetykén és bizonytalanul
árnyalja a szöveget, hogy még világo-
sabban érezzük a kimondott szó és a
jellem ellentétét.

S most anyjához kell mennie. Gertrud
(Majczen Mária) ebben az előadásban
nemcsak Claudius hitvese, de Hamlet
anyja is tud lenni, s ezzel válik ez a je-
lenet a rendezői koncepció egyik biztos
pillérévé. A szellem szava Hamletet ismét
földre teríti, odakúszik hozzá az anya,
átöleli rémült, látomással küzdő fiát,
ringatni kezdi, talán a hajdani anyai
mozdulatokkal, s Hamlet épp oly szorosan
kapaszkodik az anyai ölelésbe, mint
hajdan. Csak ebben a szituációban
szakadhat fel az anyából őszintén:
„Kettéhasítád szívemet, fiam." - s rá a
bízó felelet: „Ó, hát hajítsd el a rosszabb
felét / s kezdj a maradttal tisztább
életet." Hamlet úgy válik el anyjától, hogy
a két „Jó éjt, anyám!" tele van
gyöngédséggel, bizakodással. A gyer-
meknek, ha felnőtt is, tudnia kell hinni az
apa igazában, az anya szívében!

Innen a dráma lüktetően gyors tempót
vesz, csak a sírásójelenetben pihen meg
egy kissé, hogy a végső nagy össze-
csapásra újra felgyorsuljon. Ebben Ham

let utolsó pillanatait kell még felidéznünk,
a megközelítő teljesség kedvéért. Megölte
Claudiust, s a méreg hatni kezd.
Végrendelkezik, s haldokló tekintetével
átfogja a teret, ahol élnie és uralkodnia
kellett volna, megakadályozza Horatio
öngyilkosságát, s barátja karja közt állva
várja nevetve az utolsó perceket. Hamlet
egyre halkuló hangon nevet, ne-vet, s
keserűbb nevetés, zokognivalóbb nevetés
ritkán hangzik színpadról.

Shakespeare: Hamlet, dán királyfi.
Veszprémi Petőfi Színház.

Rendezte: Pethes György; díszlet: Fe-
hér Miklós; jelmez: Jánoskúty Márta.
Szereplők: Táncos Tibor, Végvári Tamás,
Perlaki István, Horváth Sándor, Joós
László, Nagy Zoltán, Dévai Péter, Balázs
Péter, Czeglédy Sándor, Újlaky Dénes,
Rindt Rudolf, Kuppán Ferenc,
Györgyfalvay Péter, Hegyi Péter, Bakody
József, Kenderesi Tibor, Majczen Mária,
Meszléry Judit, Győry Franciska, Darás
Léna.

MAGYAR SIKEREK ROMÁNIÁBAN

Romániában számos magyarországi klaszszikus
és kortárs színműíró alkotását mutatták be az
elmúlt 1969-70-es évadban.

Elsőként kell megemlítenünk Németh Lászlót,
akinek A két Bólyai című színművét - a Bólyaiak
szűkebb pátriájának együttese -, a marosvásárhelyi
Állami Magyar Színház, Villámfénynél című
darabját a temesvári Állami Magyar Színház, a
Papucshős című darabját pedig a sepsiszentgyörgyi
Állami Magyar Szín-ház mutatta be.

Sorrendben Tabi László következik, akinek
Spanyolul tudni kell című vígjátékát a nagyváradi
Állami Magyar Színház és a resicai Állami Román
Színház, Csendes kávéház című egyfelvonásos
vígjátékát a nagyváradi Állami Magyar Színház
adta elő.

Á kolozsvári Állami Magyar Színház ma-
gyarországi vendégszereplők közreműködésével
játszotta el Madách Imre Az ember tragédiája című
drámáját és bemutatta még a Noszty fiú esete Tóth
Marival dramatizált változatát is.

Á szatmári Állami Magyar Színház Szakonyi
Károly Életem, Zsóka, a sepsiszentgyörgyi Állami
Magyar Színház Görgey Gábor Komám-asszony,
hol a stukker? című színművét mutatta be.

A marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Szín-
művészeti Intézet növendékei bemutatták Gárdonyi
Géza A lámpás című művének színpadi változatát,
a kolozsvári Babes-Bólyai egyetem színjátszói
pedig a diákok V. Főiskolás Tavasz elnevezésű
fesztiválján Petőfi Sándor Tigris és hiéna című
tragédiájával vettek részt.


