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Hamlet kísértete Óbudán

„Hiszem, hogy az eseményszámba menő
kaposvári bemutató nem végállomása,
hanem kezdete egy szellemi izgalmat
ébresztő, irodalmi értékű kortársdráma
színházi pályafutásának." Ezzel zártam,
summáztam az ősbemutató után Bere-
ményi Géza Halmi - vagy a tékozló fiú cí-
mű darabjának kritikáját. (Hamlet nagy
Anti-Hamlet , SZÍNHÁZ, 198o. március.)

Most, a dráma utóéletének kezdetén,
egyik szemem nevet, a másik sír. Re-
ményeim teljesülését nem egyszerűen
kritikusi elégtételnek érzem (bár ki ne
élvezné, ha egy reménye, jóslata, kivé-
telesen, igazolódik . ..), de egy színházi
előítélet requiemjének is. Lassanként már
valóban múlt időben beszélhetünk a
néhány évvel ezelőtt jellemző minden-
áron - ősbemutató-kultuszról. Fővárosi - és
természetesen vidéki - színházaink
rokonszenves érzékenységgel figyelik,
követik az országos repertoárt: Bereményi
Géza szóban forgó drámája például fél
évvel a kaposváriak budapesti
vendégjátéka és a dráma publikálása után,
újra színpadra került a József Attila
Színház kamaraszínpadán. Annak ki-
fejtése, hogy miért nem sikerül mégsem
két szemmel, tiszta szívvel nevetnem -
már valamivel több teret kíván.

Bereményi Géza drámája a kaposvári
bemutató és különösen a Csiky Gergely
Színház pesti vendégjátéka alkalmából
megosztotta a szakmai közvéleményt.
Voltak, akik az ellenpontozott Hamlet-
parafrázi s létjogosultságát is vitatták, de
jobbára azért csak a mű tény-leges
fogyatékosságai, dramaturgiai törései és a
szövegen belüli disszonanciák ébresztettek
bizonyos kételyeket. Mégsem érzem úgy,
hogy elismerő véleményemmel (és azzal,
hogy „a joggal dicsért mai témájú művek
többségénél jelentősebbnek" éreztem
Bereményi drámáját) magam maradtam
volna. Ellenkezőleg: Koltai Tamás az Új
Tükörben, Zappe László a
Népszabadságban, Szekrényesy Júlia az
Élet és Irodalomban különböző érvekkel
és különböző hőfokon, de ugyancsak
kiálltak Bereményi műve mellett, és a
dráma értékeit állították előtérbe. A
Kritikusok Díjának odaíté

lésekor pedig - az abszolút többséget
nyert Defici t mellett a Halmi volt az
egyetlen olyan mű, amely az év legjobb
drámájának díjáért dobogóra került. Ezt
az utóbbi tényt voltaképpen nem is a
szavazatok száma, hanem a bemutató óta
eltelt kurta, ámde kritikus távlat, a múló
idő teszi számomra jelentőssé. Hiszen
sokéves tapasztalat szerint, a bemutatott
kortárs művek többnyire néhány hónap
vagy az első évad elmúltával nyerik csak
el valóságos, érdem szerinti helyüket az
értékskálán. A bemutató idején elnézően
túldicsért művek az évad végére feledésbe
merülnek, egy-egy szerző soron levő
darabjának összevont szemöldökkel írott
kritikáját viszont néha az előző mű túlzott
elmarasztalásának visszavonása enyhíti.

A József Attila Színház darabválasztá-
sát tehát sokszorosan indokoltnak érzem.
Ezen mit sem változtat, hogy Be-reményi
Géza a Ha/mi ürügyén most félig
megtagadta korábbi drámáit; ellenkező-
leg, az írói továbblépés igénye inkább
csak fokozza a várakozásunkat. Az új,
polemikus színpadi megvalósítás leg-
vonzóbb kísértése: majdnem kamasszal
játszatni a kamaszdrámát, Halmi nemze-
dékében keresni meg a színpad Halmi-ját.
Mert bár Gothár Péternek, a kaposvári
Halmi rendezőjének a társulat
összetételéből adódó szükségből sikerült,
ha nem is erényt, de igazolható kon-
cepciót tetemtani, mégsem vitás, hogy az
a szereposztás, amely a tizennyolc éves
hős szerepét egy harminchat éves

színészre bízza, egy elkerülhetetlennek
tűnő (és csak részben beigazolódott)
kompromisszumra épül. Kínálkozott te-
hát a lehetőség is, a feladat is: megke-
resni Halmik között a kortárs Halmit,

Teljesen biztos voltam benne - mint
ahogy valószínűleg Barlay Gusztáv is ,
hogy Bereményi drámájának élénk
visszhangja lesz a pesti, óbudai fiatal
közönség körében. Őszintén szólva meg-
lepett, hogy egyik kritikus kollégám nem
sokkal a bemutató után majdnem üres
házzal látta a Ha/mit. Nekem, úgy
látszik, több szerencsém volt: a San Mar-
co utcai Ifjúsági Házat kis híján megtöl-
tötte a javarészt fiatalokból álló közön-
ség. Es ez máris Barlay Gusztáv vállal-
kozását igazolta.

Kérdés csak az, vajon eljutott-e -
legalább a jelenlevőkhöz - Bereményi
drámájának komplex gondolati tartalma.

Ami a felújítás nyomtatott fogadtatását
illeti, ez, a kaposvári visszhanggal
ellentétben, csaknem egyértelműen és
egyhangúan negatív. Es ez az elmarasz-
talás nem kizárólag az előadásra, az új
színpadi megvalósításra vonatkozik. Sőt,
egyvégtében olvasva a felújítás alkal-
mából eddig megjelent, csalódott, po-
lemikus, sőt ironikus bírálatokat, úgy
tűnik, mintha a felújítás nem igazolta
volna a drámát. A legélesebb hangot
megütő írás szerzője, Varjas Endre, nem
látta az ősbemutatót, így őt nem befolyá-
solja a nagy sikerű kaposvári előadás em-
léke, amikor „a bölcseleti bohózat bu-
kásáról" elmélkedik (Élet és Irodalom).

Soós Lajos (Halmi apja) és Józsa Imre (Halmi) a József Attila Színház Bereményi-bemutatójában
(lklády László felvétele)



Fencsik Flóra, aki saját bevallása szerint
már Kaposvárott is erőltetettnek érezte az
anti-Hamlet-feldolgozást, valójában csak a
darab átdolgozásától, új és más színpadi
közelítéstől várta a csodát, hogy általa
Halmi története közérvényűbbé, privát és
mesterkélt tragédiája hitelesebbé váljék,
ámde végül is, szomorúan konstatálja,
hogy ez a csoda nem történt meg. Más
kritikusok kérdések álöltözetében, de
eléggé nyíltan juttatják kifejezésre a
darabbal kapcsolatos kételyeiket és
fenntartásaikat. Az egyik, majdhogynem
szónoki kérdés arra vonatkozik, hogy
vajon „valójában Halmi lenne a Hamlet-
probléma mai képviselője"? Más vélemény
a műben megfogalmazott ideológiai
általánosítás élvezhetőségét teszi
kérdésessé. Varjas szerint „egy valóságos
világban őrlődő valóságos ember helyett,
az emberi lét nagy kérdéseinek egy
sémavilágra vetített ábráját láthatjuk".

Amikor beültem a József Attila Szín-
ház kamaraszínpadának nézőterére,
tartottam a csalódástól; tartottam attól,
hogy hátha revideálnom kell a drámával
kapcsolatos korábbi nézeteimet. Ám az
előadás újra a szerző eredeti látásmódjáról,
művének változatlan társadalmi ak-
tualitásáról és az általánosítás igényével
fogalmazott, térben, időben tágabb gon-
dolati közlendő érvényéről győzött meg.
Arról, hogy itt nem egyszerűen egy nem-
zedék konkrét beilleszkedési problémá-
járól, hanem a beilleszkedés konfliktu-
sáról, a deviáns elemek és a jóval széle-
sebb veszélyeztetett ifjúsági rétegek ta-
lajvesztéséről van szó. A mindennemű
társadalmi és erkölcsi kötelességet és
kötelezettséget elhárító Halmi, extra-
vaganciáival együtt, majdhogynem tipikus
figura: nem egyszerűen a darabban
felmutatott magatartása, inkább erőteljesen
érzékeltetett lehetőségei, az életútján
adódó alternatívák teszik azzá. Be-reményi
Gézát idézem: „A Halmi az ifjúkorról
szól. Egy fiatalember, hogy megtalálja a
beilleszkedés módját, vagy elfogadja a
készen kapott helyzetet, vagy módosítani
szeretne rajta, esetleg lázad ellene. Halmi
viszont nem hajlandó tudomásul venni.
Erre volt példa más korokban is. Ma
feltűnően gyakori." A felújítás egyébként
még világosabbá tette, hogy Bereményi
társadalombírálata a Shakespeare-től
átörökített modell fókuszában és peremén
elhelyezkedő jellemek komplexitásában -
Kondor kompromisszumokban
megnyilvánuló józanságának,
reálpolitikájának morális ku

darcában, a jobb sorsra érdemes Pilisi
degenerációjában, Halmi (egykori) bará-
tainak Kondorhoz való sajátos kötődé-
sében - is megnyilvánul.

Természetesen a mű értékeit előtérbe
állító kritika is felteheti önmagának - és a
szerzőnek - a kérdést, hogy vajon mi-ért
nem tanult az ősbemutató tapasztalatából,
az elemző bírálatokból, az előadásból,
miért nem próbálta például lefarag ni a
Lili-Ophélia megerőszakolását ábrázoló
jelenet kirívó stíluszökkenőit, miért
ragaszkodott a szereplők hierarchiájából
kiszoruló rendőrök dramaturgiailag
felesleges, atmoszferikusan zavaró
szerepeltetéséhez. Ez a vita azonban,
amelynek más dráma esetében fel-tétlen
létjogosultsága van, ezúttal, attól tartok,
mellékvágány ra vezetne. Mert ezúttal a
dráma minden hívét az foglalkoztatja,
vajon miért nem sikerül az ős-bemutató
tapasztalatain okulva, egy valóban
rátermett, tehetséges ifjú Halmival a
címszerepben, a kaposvárinál is izgal-
masabbá vagy legalább azzal egyenérté-
kűvé tenni a fővárosi előadást? Miért lett
az eredeti Hamlet-parafrázisból vér-
szegény Hamlet-pótlék, a fanyar hangvé-
telű játékból - véres melodráma?

Valószínűleg nem Barlay Gusztáv vál-
lalkozásában, szándékában, inkább meg-
közelítésmódjában, a drámáról kialakított
víziójában volt a hiba. Talán túlságosan
tudatosan igyekezett tagadni a már egy-
szer létrehozott, jó emlékezetű előadást, és
ez nemcsak abban állt, hogy az utcáról, a
társadalmi nyilvánosság Pauer Gyula
komponálta színteréről egy jellegtelen
polgári interieurbe helyezte a cselek-
ményt, hanem abban is, hogy Bereményi
anti-Hamletjének újraolvasásakor vala-
miféle farmeres Hamlet lebeghetett a
szeme előtt. Barlay számára Halmi hisz-
tériára hajlamos, unalmában alkoholistává
vált, züllött édesanyja valóban vétkes
királynő; Kondor pedig korona helyett
igazgatói rangot viselő, zsarnok Claudius.
Ez a szemlélet azonban kisiklatja a szerző
több oldalú, napjainkban érvényes
igazságát. Mert Bereményinél Kondor
betölti ugyan a király dramaturgiai
funkcióját, de ugyanakkor rendelkezik
bizonyos korhoz kötött, társadalmilag
szentesített igazsággal is. Mert a Hamlet
szereposztását idéző kortársfigurák, a
szerző szándéka szerint, nem modern
jelmezbe öltöztetett Shakespeare-hősök.

Bereményi szövegében sajátos, szinte
frivol ékítményt, intarziát alkotnak a
Hamletből átszármaztatott mondatok.

Ezeket a tartalmi és stiláris szempontból is
abszurd kitételeket az ősbemutató
színészei többnyire hallhatóan kurziválták :
a dialógus vagy a monológ összefüggé-
sében is távlattartással, sőt némi iróniával
érzékeltetve a köznapi szituáció és a
veretes szavak disszonanciáját. A felújítás
szereplői viszont, éppen ellenkezőleg,
idézőjel nélkül, Shakespeare-hősök
módjára vállalják és ezzel majdhogynem
kompromittálják a helyhez és körülmé-
nyekhez nem illő szép szavakat. Paradox
módon az irónia hiánya teszi komikussá
az ismerős szövegeket.

Gothár Péter - az ősbemutató rendezése
során - valószínűleg maga is küzdött a
darab szélsőségeinek, harsány ef-
fektusainak hiteles megelevenítésével, s
végül megőrizte, vállalta az extremitás és
a szürkeség villódzó kettősségét. Vállalta
a dráma sajátos, a hétköznapi realitásokon
felülemelkedő lebegését, bujkáló
játékosságát is. (Igaz, ebben olyan
segítőtársakra támaszkodhatott, mint az
apa testet öltött szellemét megjelenítő,
fantomhősként megnyilatkozó Dégi
István.) Barlay viszont valamiféle kö-
vetkezetes, földhöz kötött realizmus ta-
laján állva kívánja kibontani a tragédiát, s
színészeitől is ugyanezt követeli. A fel-
újítás Apa-alakja például (Soós Lajos)
olyan háromdimenziós, vaskos hústorony
- és ezt most nemcsak a színész fizikai
habitusára értem -, hogy a legel-szántabb
néző sem kételkedhet földi létében. Annál
inkább magatartása logikájában; mert ez
az Apa, ha két évtized után hazatér
Amerikából, inkább egy jó-féle eszem-
iszomra hívná meg fiát a Hiltonba, s nem
titokzatos szellemtalálkozó-ra. Ez nem
történelmi tapasztalatainak átadásával
kívánná a kamaszt magához láncolni,
hanem mondjuk egy különleges
kvarcórával; öngyilkosság helyett pedig
talán egy görbe éjszakába, sörbe-borba
fojtaná csalódását. Hasonlóképpen
devalválódik Pilisi szerepe is : Tyll Attila
nyilvánvalóan a rendezői koncepciót
követve, olyannyira megveti a Polonius
tógájában feszengő tanárt, hogy képtelen
magatartásának valóságos, emberi,
érzelmi momentumait, apai fájdalmát és
rettegését elhitetni, s szertelen őrjöngésé-
vel végül megfosztja őt saját tragédiájától.

De talán felesleges továbbsorolni a
szerepek hamleti áthangolásának kudar-
cait; ehelyett jegyezzünk fel egy-két
mentő körülményt. Hogy Kállay Ilona
elhibázott, hisztérikus kispolgár-király-
nője a szerep drámai csúcspontján egy-



szer csak emberarcot ölt, és a halál
küszöbén megrendítővé válik. Hogy
Straub Dezső -- ha nem is feledteti Eperjes
Károly remek debütálását Horváth
szerepé-ben - mértéktartó játékával, a szö-
veg alatt érzékeltetett humorával meg-
közelíti a mű kívánta stílust. Kránitz Lajos
és Kovács Gyula bohóckettőse
szerencsésen átvészelte a stílusváltást.
Érdekes módon a legabszurdabb dialó-
gusok humora ebben a sajátosan vaskos,
harsány hangvételben még mulatságosabb,
vagy legalábbis hatásosabb, mint az
eredeti, jóval áttételesebb, félig-meddig
filozofikus előadásmódban.

A József Attila színházbeli előadás
kudarcának - a közönségen kívül -- két
vesztese van. Az egyik. természetesen az
író, akinek drámája nem élte túl a rossz
vágányon indított előadást, és most már
csak az ősbemutató jó emlékében és a
nyomtatott szó erejében bízhat, ha a Halmi

feltámadására gondol. A másik vesztes a
címszereplő Józsa Imre, aki nyilatkozata
szerint inkább csak megbocsát halminak,
de szeretni nem képes ám a színpadon, a
helyzet logikája folytán mégis azonosul
vele. Szenved a nemzedékét megtizedelő
hiánybetegségtől, és a lelke mélyén hisz a
figura még meglevő, utolsó lehetőségében;
éppen ezért képes mélyen átélni
szemlélete és léte kudarcát. Bereményi
Géza képzeletében (mint olvashattuk) jól
megfér egy szörnyeteg és egy áldozat
Halmi, egy nekivadult, egy szomorú, egy
gúnyosan kegyetlen, egy lassú és gyors
Halmi Józsa Imre viszont (a helyenként
kiütköző Hamlet-póz ellenére) egy
dacosan naiv halmit játszik. Megjelenése
is, a figurával való azonosulása is
befolyásolja a közönséget, érzelmi töltést
ad az előadásnak. Ennek és Józsa Imre
néhány szépen megformált jelenetének
köszönhető, hogy a fiatal színész a
sikerületlen előadással is személyes sikert
arat a József Attila Színházban.

A Halmi utóélete ezzel tehát megkez-

Bereményi Géza: Halmi vagy a tékozló fiú József
Atilla Színház)

Rendező: Barlay Gusztáv. L)rantatzao:
Vinkó József. Díszlet: Csinády István.
jelmez: Kemenes Fanny.

Szereplők: Bánffy György, Józsa Imre,
Straub Dezső, Beratin Gábor f. h., Tyll
Attila, Szirmai Péter, Vogt Károly, Geréb
Attila, Balázsi Gyula, Soós Lajos, Kránitz
Lajos, Kovács Gyula, Kállay Ilona, Borbás
jabi.

SZEKRÉNYESY JULIA

Üvegházi gyilkosságok

A Tájfun Pécsett

1980-ban volt Lengyel Menyhért szüle-
tésének századik évfordulója. A. megem-
lékezést ezúttal semmiféle tolakodás nem
jellemezte. Az író nem tartozik azok közé,
akiknek - az irodalomtörténeti protokoll
szerint- kijár a szokásos agyon-ünneplés.
Lengyel Menyhérttel szemben az utókor
inkább udvariasan tartózkodó, ízlésesen
mértéktartó. A. pécsi Nemzeti Színház a
szerző egykor világsikert aratott
színművét, a Tájfunt mutatta be az
újrafelfedezés tiszteletreméltó igényével;
szolid és jól nevelt előadásban. A
papírforma szerint a. darabnak találkoznia
kellene korunk hangulatával, hisz
manapság divatos a szecesszió. Mert iz-
galomiba ejtőek az erre az irányzatra jel-
lemző erős kontúrok, frappáns, olykor a
kíméletlenségig menően kemény meg-
fogalmazások, a végletekig fokozott,
szinte nyár poénkodásnak nevezhető
keresettség s az a bájolgó finomkodás,
mely épp a határozottan megrajzolt ke-
retben jelenik meg. A Tájfun pedzi ezt a
hangulatot, megpendíti a szerelmi ke-
gyetlenkedés húrjait, de mintha a szerző
megállna a félúton. Lengyel Menyhért
ismeri az etikett szabályait: szenvedélyei
nem kifinomultak, hanem illemtudóak, itt
késsel és villával fogyasztjuk a tragédiát,
és ez a koszt egyébként sem túl fű-szeres,
de nem is zsírosan nehéz. Nem
borzasztanak a mű pusztító lelki örvényei
gondolatokkal sem terhel meg túlzottan a

Tájfun: ösztöneink, érzelmeink és
tudatunk egyaránt könnyű diétára
kényszerülnek. Ez részben a mű. szerke-
zetéből következik, de mégsem csak en-
nek folyománya. A drámában mindig
perdöntő a szöveg minősége. Az aktuális
témák előbb-utóbb elavulnak, a helyzetek
unalmassá válhatnak, az eszmék
megöregszenek, a friss valóság pedig a
gyorsan hervadó női szépséghez hasonlít:
hamari petyhüdtsége riasztóbb az ördögi
csúnyaságnál. A Tájfun a legelső s talán
legerősebb csalódást éppen szövegével
okozza. Szecessziós sodrást, őrjöngő
dekadenciát, káprázatos díszítettséget
várnánk tőle. Mert ezt tanultuk erről. az
irányzatról és Lengyel Menyhért-ről. Ezzel
szemben lanyha társalgási

nyelven folyik a színmű, még a korabeli
stílus burjánzó csacskaságait sem fedez-
hetjük fel benne. Ez a szöveg bizony nem
vérforraló.

Ma is megkapó viszont a szerző szín-
padi helyzetérzéke. Dramaturgiája hatá-

sos, szépen, ravaszul. építkezik, csak hát,
amikor már lihegve várnánk a robbanást,
az egész valónkat megrengető végkifej-
letet, a drámaíró éppen akkor hagy
cserben. Szalontragédiát ír: hiába minden
felajzott érzelem, gyilkosságok, szél-
sőséges megnyilatkozások: a színműből
leginkább a teázva, cigarettázva szenvelgő
hősök emlékét visszük magunkkal

Furcsán tanulságos darab a Tájfun,
továbbá korabeli visszhangja és utóéle-te.
Az 1909-es budapesti premier óriási siker.
Még a kritikusi zseniként tisztelt
Kosztolányi Dezső is rajong érte. Az a
szellemes, sőt bravúrosan okos dolgozat,
amely A Hét 1909. október 31-i számában
jelent meg az ítélet milyenségétől
függetlenül , joggal irigyelt minta -
kritika. Iskolapéldája a műtől elegánsan
elszakadó recenziónak. Kosztolányi látott
egy színdarabot, amely erről és erről szólt,
de ez mind csupán másodlagos, ne-ki, a
kritikusnak egy sereg szebbnél szebb,
illetve jobbnál jobb gondolat jutott
eszébe, miközben az előadást néz-te.
Hálából még dicsérni is hajlandó a
szerzőt: minden magyar drámaíró fölé
helyezi és ez-az adott pillanatban még
csak túlzott hazugságnak sem tűnhetett.
Már csak azért sem, mert az új magyar
dráma mindig csakis a viszonylagosságon
dőlt el. A Tájfun nem különösebben rossz
dráma, elfogadható, nézhető, valami
gondolatocska is mozog benne. Mi kell
ennél több a kritikusnak, aki rá-adásul
impresszionista természetű is, hogy
ünnepelje a művet.

A siker persze már ekkor sem volt

egyértelmű. Nagy Péter Lengyel Meny-

hértről írott tanulmányában felsorakoz-

tatja az elmarasztaló írásokat is (Nagy
Péter: Drámai arcélek. Szépirodalmi Kia-
dó, 1978). A legjellegzetesebb a fiatal Lu
kács György véleménye, ő egyenesen az
akkori új magyar drámairodalom bánya-
rémének kiáltja ki a szerzőt. így ír:
„Lengyel Menyhértnek, úgy látszik, az a
szerep jutott a legutolsó generációban,
mint az előzőben Herczeg Ferencnek és az
ezt megelőzőben Csiky Gergely-nek: ő a
divatos színműíró, aki a legügyesebben
írja meg a leghatásosabb jeleneteket,
akinek gondolatai és kérdései azok,
amelyek a színházak széles közön-


