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A leépülés anatómiája

Ami a Hamletből lett Szegeden

Ha a Bodolay Géza rendezte előadás
hasonlít egyáltalán valamire, úgy talán
még Nagy Feró Hamlet-adaptációjára.
Ám egy ilyen összevetésből a „nemzet
csótánya" legalábbis pacsirtává magasz-
tosulva kerülne ki. A szegedi Hamlet
ugyanis messze kívül esik azon a szférán,
amelyet még esztétikainak lehet nevez-ni.
Egyetlen szót sem érdemelne tehát, s
főleg nem egy szaklapban; ámde az elő-
adás szociológiai jelenségként nemcsak
hogy értelmezhető, de leírása által épp
azok az erővonalak válnak láthatóvá, ame-
lyek színművészetünk egészét terelik egy
olyan kényszerpályára, amilyennek a
végpontját éppen ez az előadás antici-
pálja. Három dologról kell, ha röviden is,
szólni. A rendező „munkájáról", a kö-
zönségről s végül a színház vezetéséről.

A dolog kezdődik azzal, hogy a nem
egészen ötödfélezer soros darabból ezer-
négyszázharminchat sort (a szöveg har-
mada!) kihúz a rendező. Önmagában is
vitatható gesztus, de lelke rajta! Ponto-
sabban: ezen vitatkozzanak a dramatur-
gok, drámatörténészek és filológusok,
akik közül - az ebből az alkalomból
kinyomtatott rendezői példány tanulsága
szerint - segítségét adta Mészöly Dezső,
Szokolay Károly, Ádám Ottó, Sándor
János, J. P. Kemble, Charles Kean, N.
Szilamér és a Claudiust játszó Papp János.
A sok bába között a „gyerek"
(Shakespeare remekműve) nem elve-szett,
hanem - fogalmazzunk finoman:
leegyszerűsödött. A Csillagok háborúja
színvonalára. A sok gonosz és jellemtelen
gazember között és ellen küszködik a
derék és az ilyen helyzetben kissé
deviánssá lett Hamlet, ez a Bodolay gya-
nítható koncepciója szerint „helyes és
belevaló krapek". A jellemek azonban,
melyeket a Bodolay szerint valószínűleg
szószátyár Shakespeare - hiszen a rendező
nem jeleneteket húzott ki, hanem azok
szövegeit rövidítette - megálmodott,
ezáltal nemcsak leegyszerűsödnek, de el
is butulnak. Bármiféle motiváció nélkül
olyanok, mint a ¬rajzfilmek gazemberei.
Kissé bárgyú és végtelenül unalmas
mesejátékot láthatnánk, ha Bodolay Géza
legalább azt megrendezné, ha a
színészvezetés minimumának a nyomait

fel lehetne fedezni a színpadon. De erről
később!

Először is tudomásul kell vennünk,
hogy felnőtt egy olyan rendezőgeneráció
- benne például a Szegeden működő
Bodolay Géza -, amely olyannyira a
tévémaci-világnézet és -dramaturgia rabja,
hogy a Hamletben is csak sémája „igazsá-
gát" képes észrevenni. Nos, ettől az em-
ber legfeljebb szomorú lenne, de semmi-
képpen sem - ahogyan mondani szokás -
ragadna tollat. Azonban az a szemlélet,
amely a világtörténelem drámai formát
öltött eseményeit néhány, tértől és időtől
független és meglehetősen primitív
karakterjegy harcának a megjelenése-ként
képzeli el, a színházban egész egy-
szerűen működésképtelen! Ennek a leg-
újabb kori esszéirodalmunkban morali-
zálásként jelentkező látásmódnak még a
kétharmadnyi Shakespeare is emészthe-
tetlenül sok! A darab teljes meg nem
értésének egyenes következményeként
sem szituációk, sem jellemek nincsenek,
mert nem is lehetnek a színpadon. Nem
Hamlet és Polonius vagy épp Ophelia,
hanem minden elhitető erő vagy legalább
a jelképiség minimuma nélkül Kőszegi
Ákos, Mentes József vagy Janisch Éva
ágál a színpadon. A hosszabb
szövegekben a színészek kikereshették
azt az egy-két sort, amely mintegy a „köl-
tői mondandót" hordozhatná, s ezeket
meg-megrezegtetik; a többivel meg vagy
előkészítik ezt, vagy nem. (Talán mon-
dani is fölösleges, inkább „vagy nem",
azaz egyszerűen ledarálják.)

Önmagában talán túlságosan is erősnek
tűnhetik az, amit most megfogalmazok: a
kultúrtörténeti amnéziát rendkívüli
mértékben felerősítő s nálunk az

utóbbi évtizedekben az általános iskolá-
tól a felsőoktatásig mindent átható és
pusztító vulgarizmus szinte szükség-
szerű következményeként született meg a
Szegedi Nemzeti Színház ezen produk-
ciója. (Bodolay Géza a Színművészeti
Főiskola előtt az ELTE BTK nem is két,
de három szakát végezte el!) Hogy éppen
itt és éppen most, az véletlen, de hogy
ilyen lett, az korántsem az! A felsőokta-
tásban szerzett tapasztalataim mondatják
velem, hogy felnőtt egy nemzedék,
melynek szilárd, noha rendkívül primitív
úgynevezett „világnézete" van, de egyéb-
bel sem rendelkezik.

Meddő vitákhoz vezethető érvek keres-
gélése helyett - melyek egyébként is bo-
nyolult összefüggéseikből, „kiragadott-
nak" minősülnének - inkább arra hivat-
kozom, ami ezt az előadást igazán szo-
morúvá tette: a nézőteret szinte zsúfo-
lásig megtöltő diákközönségre, mely
remekül szórakozott! Sőt, a fölhevült
diáklányok a meghajolni újra és újra a
színpadra siető Kőszegi Ákost úgy „meg-
bravózták", ahogyan csak izgatott és el-
elcsukló hangocskájuktól tellett. Reagá-
lásukat illetően hadd idézzem föl: a két-
ségtelenül nem szellemtelen szöveg min-
den fordulata (a szexuális tartalmú cél-
zásokról most nem is beszélve!) olyan
kuncogáshullámokat váltott ki, amilye-
nekről a kabarészerzők is inkább csak
álmodoznak. Hogy ezek szerint az ifjú
nézők egyszerűen nem ismerik a Ham-
letet - mely pedig a középiskolában köte-
lező olvasmány -, hát istenem! Most
legalább megismerték ezen az előadáson,
ahol a rendező világképe ráadásul az
övékével azonos. Hogy ennek mégsem
tudok szívből örülni, annak nem elsődle-
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gesen világnézeti okai vannak. (Mert az
utcakővel a kézben elmondott nagymo-
nológnál sokkal jobban zavart ennek a
„szimbólumnak" az adott helyzetben való
teljes diszfunkcionalitása. Üzenete az
volt, de mása sem. Nem tagadom: lehet
olyan történelmi helyzet, amelyben már
csak ez az eszköz áll rendelkezésre, de
hogy épp egy királyfi rendelkezésére, akit
ráadásul Hamletnek hívnak, és saját drá-
májának szövege szerint is, minden húzás
ellenére, egészen más úton próbálkozik?!)
Az ok sokkal prózaibb! Nevezetesen az,
hogy - ez az előadás a tanú rá! -
Shakespeare bármily zseniális, kabaré-
szerzőnek alig-alig közepes. Így ez a -
nevezzük így - „népművelői koncepció"
csak addig és főként azokra hat(hat),
akiknek még egy közepes kabarét vagy
jobb haknit sem adatik meg látniuk. Ha
viszont majd látnak ilyet, ami mégsem
zárható ki teljesen, bármennyire csök-
kenjen is a kultúrára fordítható költség-
vetési támogatás, nos, akkor nyomban az
ellenkezőjébe fordul az egész (föltétele-
zett) koncepció. A klasszikusokról kiderül
számunkra, hogy unalmasak és sokkal
„laposabbak" is, mint - mondjuk - Nagy
Bandó.

Fokozhatta és fokozta is a tetszést,
hogy autentikus színészi alakítás helyett
Kőszegi Ákos egy elszemtelenedett úri-
fiút játszott, bár helyesebb azt írni, hogy
egy kádergyerek kliséit variálta Hamlet

megcsonkított szövegeire. Ez az, ami egy-
szerre rokonítja is Nagy Feró Hamlet-
adaptációjával, de ugyanakkor messze ki
is löki ezt az előadást az esztétikum szfé-
rájából. A gesztusok szinte a megtévesz-
tésig hasonlítanak; sőt, itt - ha úgy tetszik
- még artisztikusabbak is. Csakhogy ami
ott minden torz volta ellenére is igaz
szociális indulatot hordozott, az itt a -
szituálás híján öncélú - balhézás és
hőzöngés eszköztárát gyarapítja. A nyo-
morultak végső (s ezért a lehető legamo-
rálisabb) kifosztása ez: hullarablás. Hi-
szen a Kőszegi hozta klisék hordozóinak
eredendő szociális biztonsága jóval „töb-
bet" tesz lehetővé, mint amennyit egy
nyomorult megengedhet magának - innen
e típus népszerűsége, de ennek már az
égvilágon semmi, de semmi köze a drá-
mához. Igaz, az előadásnak sem volt.
Leginkább még egy olyan happeningre
emlékeztetett, melynek adekvát címe
valahogy így hangozhatnék: Hőzöngés a
Hamlet szövegére.

A nem is rendjén való, de érthető, hogy
egy ilyen összetételű közönség egy ilyen
előadáson jól érzi magát, s ezért nem
megvetést, de szánalmat érdemel. Hiszen a
mesebeli gonoszok ellen egyedül küsz-
ködő jó meséjévé egyszerűsített Hamlet
történései még az iskolákban továbbra-
gozott óvodás-manicheus szemlélet szá-
mára is többé-kevésbé áttekinthetőek.
Ráadásul ez a Hamlet - e színpad tétnél

küli világában - olyan balhézást csaphat,
amilyenről az utcákon randalírozók sze-
rencsére a legtöbbször csak álmodozhat-
nak. S végül ez a sztori is azzal végződik,
ami csekélyke tapasztalatuk alapján vár-
ható: Fortinbras katonáinak képében jön-
nek a plexipajzsos és gumibotos zsaruk,
akiknek főnöke hangját alaposan ki-
eresztve üvöltözik. (Az előadás ilyetén
lezárása egyszerre paródiája - ha akarat-
lanul is, hiszen katartikusnak szánták - a
kaposvári, a szolnoki és a debreceni
Hamlet-előadásoknak.) Ám nyitva marad
a kérdés: hogyan adható el ez a teljes
dilettantizmus annyira, hogy ne egy mű-
kedvelő társulat sikerületlen produkció-
jaként, hanem „ígéretes kísérletként"
legyen az ember kénytelen végigülni?! A
kulcsszó az avantgárd, s a hozzá nem
értés az a zár, amely megnyílik minden
kapukon.

Bodolay Géza a műsorfüzetben avant-
gárd helyett „természetesen" a „premo-
dern" kifejezést használja. Teljesen mind-
egy. S Mira János egészen tetszetős és
feltehetően méregdrága environmentet
tervezett díszletként. Valamiféle repülő-
téri hangár és egy szerelőcsarnok keveré-
kének a közepén áll egy vastraverzekből
összeállított és minden oldalán lépcsős
dobogó, mely szinte jelenetről jelenetre
el- és visszafordul. Ha a rendező éppen
szükségét érezte, ezen önmagában is for-
gó építmény körül utcakőkupacok (bari-
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kádromok?) és egyéb kacatok, sőt olykor
Hamlet atyjának egy tépett madárijesztőre
emlékeztető szelleme forognak, hol
azonos, hol pedig ellenkező irányba kör-
be-körbe. A zene szinte szüntelenül har-
sog, s a világosítók is teljes gőzzel dol-
goznak: alulról, felülről, oldalról, neon-
nal, színnel vakítanak és kiemelnek, ami-
kor csak ez eszébe jutott a rendezőnek.
(Az elért hatás leginkább egy rock-kon-
certre emlékeztet, bár ott összehasonlít-
hatatlanul gazdagabb a kiállítás.) Mind-ez
önmagában egyáltalán nem lenne baj, sőt,
akár még értelmezhető is! Az envi-
ronment alapjelentése ugyanis az lehetne,
hogy tulajdonképpen a mi korunk az a
díszlet, melynek színe előtt -- korábban
időben, mostanság pedig térben -
valamennyi tragédia zajlott és zajlik. Nap-
jainkban csak láthatóvá lett az, amit az
elmúlt, hamleti korban az emberi viszony-
latrendszerek csak érzékeltettek, de meg
nem jelenítettek. (Hasonló gondolatok
fogalmazódnak meg példának okáért Till-
mann J. A. esszéiben is, noha ő „emberi
viszonylatrendszer" helyett inkább egzisz-
tenciális-metafizikai dimenziót emleget-
ne.) Az állandó forgás meg jelenthetné
azt: minden dolog, történés és esemény
tulajdonképen ugyanannak más és más
oldala és aspektusa. (Hogy ismét Till-
mannt parafrazeáljam: az aktuális dráma a
lét drámájává nyílik.) Mondom., e kellé-
kekkel önmagukban az égvilágon semmi
baj sem lenne, ám itta „lényeg" hiányzik.
Ha lennének kidolgozott szituációk és a
szituációkban vergődő, vergődésük nyo-
mán pedig változó jellemek, akkor lenne
dráma is, amit ezekkel az eszközökkel is
lehetne árnyalni, de ennek híján csak
ilyen - még csak nem is igazán zavaros -
sületlenség jöhetett létre. Mindez, még
egyszer hangsúlyozom, nem az úgymond
„modern(kedő) formaeszközök" felhasz-
nálásából ered, hanem abból, hogy jelen
esetben elmaradt a szakmai minimum
teljesítése: a színre vitt dráma értelmezése
s az értelmezésnek a színészi játékban
való realizálása. Hogy mennyire erről van
szó, azt mutassa egy példa: a néző ugyan
látja, hogy a színpad hátsó harmadában a
király emberei hurcolják el „vízbe
fulladni" Opheliát, de ennek semmi
következménye nem lesz, amiként okát
sem lehet fölfedezni. A színpadon
ugyanis nincsenek szituációk, melyekből
ez következnék, vagy amelyeket ez
módosíthatna, az egész megmarad a pusz-
ta rendezői ötlet szintjén. Ugyanezért ér-
telmetlen és funkciótlan a harsogó zene is.
Jelezhetné az események változó

távolságát az elvileg sziklaszilárd rende-
zői nézőponttól, de ha egyszer nincsenek
események!

Nos, az eddig felsoroltak ahhoz talán
elégségesek, hogy az előadásra a gyere-
keket buszokkal becipelő és holtfáradt
tanárok, pláne ha „nem szakosak", csak a
vállukat vonogassák, „a modern már csak
ilyen", de a néhány oktató átveréséhez
már elegendő blöff ahhoz még kevésnek
látszik, hogy színművészetünk legújabb
irányát lássuk benne! Van azonban még
valami, ami mindezt „elgondolkodtatóvá"
tupírozza. A színész királynőt ugyan-is
nemcsak férfi játssza (a jobb sorsra
érdemes Gazsó György), de ez a férfi piros
pruszlikot, két hatalmas, kilógó műcsöcs-
csel ellátott hófehér fűzőt s zöld haris-
nyanadrágot visel. A nemzeti színeinket a
ribanca! A színész király pedig? Bocskai-
magyart s petőfis inget! Kit is árul el ez
az elribancosodott allegória a vörös
szmokingba öltöztetett szeretőjének?!

Teljesen mindegy. Nevezhetjük épp-
úgy tisztességes, mint „mély" magyar-
nak, az egésznek akkor sem lesz semmi,
de semmi értelme, legfeljebb nagyon-
nagyon primitív jelentése: tudniillik aki a
testén (is) és nem (csak) a szívében
hordja a nemzeti színeket, az nem más,
mint aminek az allegória mutatja, vagyis
ribanc. Ám ez egy rövid publicisztika
megírásához is kevéske, a Hamlethez
pedig egyenesen inadekvát.

Hogy ez az értelmetlenségig üres - mert
egy Bodolay kontra Koltay Gábor üze-
netváltástól kezdve akármire (és annak az
ellenkezőjére is!) lefordítható - allegória
hathasson, ahhoz számos, színpadon
kívüli tényező szükségeltetik. Először is
némi valós társadalmi feszültség s a
feszültség nyomán annyi félművelt
hisztéria, amennyinek már mindenről ez a
velejéig XIX. századi, velejéig anakro-
nisztikus nemzeti problematika jut az
eszébe, de annyira, hogy egy zavaros és
kidolgozatlan allegória (a csöcsös-prusz-
likos királynő) láttán is egyetlen kérdést
vél relevánsnak: nekünk jó-e ez, vagy
ellenünk beszél?! Mivel az allegória rossz
és zavaros, pontosabban szólva semmit-
mondó, mindenki azt olvas ki belőle, amit
akar. S az anakronisztikus, nemzeti cső-
látásban szenvedő fél-, de inkább ne-
gyedértelmiségi csap is akkora hangza-
vart az előadás körül, hogy a színház
szakértelemben nem dúskáló vezetősége a
Színházművészeti Szövetség minden
ellenjavaslata ellenére Pestre, az István, a
király, az Advent a Hargitán s a

most készülő magyar Tosca (azaz a Fehér
Anna) színpadára, a Nemzeti Színházba
cipeli ezt a produkciót. S ezzel a kör be-
zárulni látszik. A következő jeles ünne-
pen akár át is lehet adni az „új irály" tér-
hódításának elkészült útját. Van-e, mu-
tatkozik-e repedés ezen az úton? Túl a
Hegel keltette történetfilozófiai remé-
nyen, mely szerint a harmincas évek tra-
gédiája után ez csakis komédiaként való
ismétlődés lehet, kettő is, ám ezekhez
nem fűzhetünk túlzott reményeket.

A közönségigény először is fikció.
Szerencsém volt szintúgy diákközönség-
től övezve látni Miskolcon egy minden
részletében átgondolt s precízen meg is
valósított frenetikus Büchner-előadást.
Morogtak is a gyerekek annak rendje és
módja szerint. Jó ideig egy szót sem
értettek, s riadtan kérdezgették egymás-
tól, hogy ki kicsoda. Ám lassacskán fény
gyulladt az elmékben, s a teljes második
részt pisszenés nélküli dermedt csend-
ben ülték végig, majd olyan kilenc és fél
perces tapsba törtek ki, amilyet egy ilyen
hakniszínvonalú előadás szereplője akkor
sem kaphat meg, ha történetesen cigány-
kereket hány. Ez az egyik. A másik, hogy
talán nem végzetszerű, hogy az ilyen tár-
sulatokat fölrobbantsák, mint tették ezt a
miskolcival; bár ha arra gondol az ember,
hogy az említett Büchner-produkció a
Színházművészeti Szövetség ajánlása,
sőt a Soros-alapítvány támogatása elle-
nére sem kerülhetett a fővárosba, holott
ez sem a tanácsnak, sem a színháznak
egyetlen fillérjébe sem került volna, úgy
reményei fogyatkozását kénytelen ta-
pasztalni. Holott és legvégül: ha olyan
lenne is a közönségigény, amilyennek
tehetségtelen és/vagy hozzá nem értő
emberek talán még önmagukkal is elhi-
tetik, ennek kiszolgálása nemcsak hogy
nem vezet sehová, de haszontalan is!
Úgyanis semmilyen érv sem szól amel-
lett, hogy a színművészetet kellene a vál-
ságágazattá előlépett közoktatás és köz-
művelődés színvonalára lezülleszteni,
hiszen ha ezúton a dotációt még sike-
rülne is akár tíz százalékkal csökkenteni
(ami elképzelhetetlen!), ez összegsze-
rűen oly csekély, hogy a nemzetgazdasá-
gon legfeljebb annyit segítene, mint az
én családi költségvetésemen az, ha az
íróasztalomon levő lámpában az égőt
negyvenesről huszonötösre cserélném.
Ámbár lehet, hogy ha még sok ilyen
piros-fehér-zölddel leöntött előadást lá-
tok, kényszerű honfiúi buzgalmamban
előbb vagy utóbb meg is kell tennem.


