
világszínház

DEZSÉNYI PÉTER

Hamlet újjávarázsolása

Patrice Chéreau rendezése
Avignonban

Az avignoni színházi fesztivál idei legje-
lentősebb eseménye kétségkívül a Ché-
reau rendezte Hamlet a nanterre-i Aman-
diers Színház társulatának előadásában, a
Cour d'Honneurben, a Pápai Palota
udvarán.

Több mint ötórás, de lebilincselő elő-
adás. Láttam már néhány Hamletet, de
Chéreau-nak most is sikerült meglepnie
pontos darabolvasatával és teremtő fan-
táziájával. Nálunk, Európa keleti felében
az előadások mindig rejtenek magukban
több-kevesebb direkt politikai utalást. (Az
interpretáció aztán ettől függetlenül lehet
jó vagy rossz.) Chéreau-nál nincs semmi
direktség; csak éppen a lehető leg-
plasztikusabban kibontja a darabot, a
lehető legvilágosabban elmeséli a törté-
netet, s eközben olyan dolgokat lát és lát-
tat meg, melyeket eddig nem vettünk ész-
re, mert elfedték a sztereotípiák, pedig va-
lóban benne vannak a darabban! (Persze,
valószínűleg nem minden felfedezése
teljesen eredeti a darab majd négyszáz
éves színpadi történetében, de nagyon sok
meglátása, megoldása most először ,jött át
a rivaldán", s a felfedezés erejével hatott.)

Szóljunk először a díszletről, amely
zseniális. Chéreau és állandó tervezője,
munkatársa, Richard Peduzzi tudta, hogy
ezt a környezetet, a Pápai Palotát az ég-
adta világon semmiféle „díszlettel", „de-
korációval" nem szabad letakarni. Lát-
szólag tehát az „üres tér" megoldását
választották: a színpad lényegében egyet-
len enyhén lejtős emelvény, amelyet hatal-
mas „intarzia" borít. A különböző árnya-
latú pácolt barna berakásokból egy épü-
lethomlokzat képe rajzolódik ki. Egy szi-
gorúan klasszikus stílusú épületé, ami-
lyenek például az igazságügyi paloták, a
,jog fellegvárai" szoktak lenni - stilizálva,
torzított perspektívában, és fejjel le-felé,
pontosabban a tümpanonnal a néző-tér
felé.

Ez az intarzia aztán egyszer csak életre
kel. Mikor Hamlet, apja szellemével való
találkozása után, megesketi társait, hogy
hallgatni fognak, váratlanul az egyik be-
rakás lassan, de annál nyugtalanítóbb mó-
don kiemelkedik a síkból. Majd a szellem
szavára („Esküdjetek!") egy másik

berakás, az épület egyik oszlopa
besüllyed, árok marad a helyén. Es így
tovább; a szellem megszólalásaira mindig
mint-ha megbolydulna a föld,
kitüremkedések, szakadékok keletkeznek,
a szereplők kénytelenek új és új helyet
keresni maguknak („Úgy váltsunk helyet.
/ Jerünk idébb, urak."). Az eddig
szilárdnak hitt talaj veszélyessé,
ingoványossá vált a lábuk alatt. S ettől
kezdve végig nemcsak új és új tereket hoz
létre minden egyes változás, hanem
önmagában is hangsúlyos dramaturgiai
funkcióval bír. (A szcenika eme technikai
bravúrját különösen a Poloniust játszó
Bernard Ballet aknázza ki remekül. A
második felvonás első jelenetében,
amikor a változás után először bejön, egy
pillanatra teljesen meg-döbben, „elveszti
lába alól a talajt", látva a váratlan
akadályokkal teli, tagolt terepet az imént
még sík plató helyén. Aztán
villámgyorsan tudomásul veszi a ténye-
ket, a „kizökkent időt", és pillanatok alatt
alkalmazkodik az új körülményekhez,
mintha mindez a világ legtermészetesebb
dolga lenne. Néhány jelenettel később
már aktívan részt vesz az átalakításban:
botjával maga süllyeszt be három ablak-
berakást, ahonnan majd a királlyal és a
királynéval kihallgathatják Hamletet.)

Mondhatnánk, hogy könnyű ilyen dísz-
lettel művészetet csinálni. Azt a bonyolult
süllyesztőberendezést, ami ennek a
díszletnek a lényege, még kőszínházaink
sem igen engedhetik meg maguknak ma-
napság, nemhogy egy szabadtéri produk-
ció. De Chéreau sem ezzel nyert csatát; a
legjobb díszletet sem lehet öt órán
keresztül lenyűgözve figyelni. Horváth
Jenőről mondta valamikor Jobba Gabi,
hogy ő megrendezi a darab első felét, és
aztán a darab első fele megrendezi a
darab második felét. Lényegében ez tör-
tént itt is, a szó legjobb értelmében. Ché-
reau olyan meglepő evidenciákat bonta-
koztatott ki a darab elején, különösen az
első felvonás második színében, melyek
következményei kihatnak a darab egészé-
re, s a hosszadalmasság ellenére feszessé
és izgalmassá teszik az egész előadást.

Az említett kép attól meglepő, hogy egy
bennünk élő megszokott sztereotípiát bo-
rít fel. Megszoktuk, hogy Claudius úgy
mondja el trónbeszédét („Bár Hamlet, édes
testvérünk halála / Emléke még új..."),
hogy gyakorlatilag véglegesen és nyilván-
valóan eldőlt: az ő kezében van a hatalom,
s ezt már az egész udvar, az egész államta-
nács, Poloniusszal az élén, elfogadta; egye-
dül és kizárólag az ifjú Hamlet különül el
a meghódoltak egységes tömegétől.

Chéreau-nál a jelenet elején még sem-
mi sem dőlt el; Claudius itt és most
ragadja magához a hatalmat, a döbbent,
tétova és zavarodott udvari nép szeme
láttára. Mindabban, amit mond, hatalmi
pozícióját befejezett tényként állítja be,
bár az még egyáltalán nem szilárdult meg,
de éppen lehengerlő stílusával szugge-
rálja annak megvalósulását. Az államta-
nács hiába sandít titokban Hamletre, a
jogos trónörökös hallgat. Még meg sem
szólalt, és éppen hallgatásával máris el-
követte a tragikus vétséget.

A jelenetet nem túl erős, sárgásvörös
meleg fény világítja meg. Csak a szónok-
ló Claudiust követi egy kemény, hideg
kékesfehér reflektorfény. Claudius (Ro-
bin Renucci) igazi „erős ember", „vér-
nősző barom"; gátlástalanul magáévá
teszi a teret, ahogy jár-kel, szinte elsöpri
az útjában állókat. Egyedül Hamlet
(Gérard Désarthe) előtt torpan meg, őt
nem tudja első nekifutásra elintézni.
Bejelentését Gertruddal való házasságáról
egy hosszú - nincs rá jobb szó - smárral
pecsétli meg, s az udvari nép dermedten
asszisztál a szinte obszcén jelenethez.
Követségbe küldi Corneliust és Vol-
timandot, s az emberek titokban hitetlenül
összenéznek: lehetséges, hogy ez az
ember fogja irányítani a politikát? Polo-
nius, aki különben egyáltalán nem szeni-
lis öregúr, hanem szívós, energikus ud-
vari kullancs, eddig valóban nem akarta
Laertest Frankhonba engedni; itt és most
kerül dilemma elé: vagy engedi fiát utaz-
ni, saját jobb meggyőződése ellenére, vagy
szembeszáll Claudiusszal. De Hamlet
hallgat, neki pedig döntenie kell; végül is a
könnyebb megoldást választja. A „lassú
engedélyt" nem Laertes, hanem Claudius
„csikará ki", s a „nehéz jóváhagyás"
elárulja, hogy eredetileg Polonius sem
Claudiust gondolta jövendő királyának.

Polonius megnyerése jelentős lépés volt
előre. Claudius most meri végre meg-
szólítani Hamletet, de helyzete mindjárt
meg is rendül: a fehér fény, amely eddig
őt követte, most átszáll Hamletre. Az
udvari nép, mely már félig-meddig behó-
dolt Claudiusnak, most lélegzet-vissza-
fojtva figyel. Már mindenki fél térdre
ereszkedett, de most egy ponton (Clau-
dius szövegénél: „Mert a világgal érez-
tetni kell, / Hogy trónusunkhoz legközelb
te állsz") létrejön egy olyan beállítás,
amelyben a hódolat fókuszában egy-
értelműen nem Claudius, hanem Hamlet
áll. Ebben a helyzetben Hamlet tartóz-
kodó különvéleménye, filozofálgatása
látszatról és valóságról - kínosan kevés.



Ez az utolsó pillanat, amikor még meg-
álljt parancsolhatna az eseményeknek, de
a döntő szót nem tudja kimondani. S
mikor anyja kérlelésére azt válaszolja:
„Úgy engedelmes lészek, asszonyom" - a
fehér reflektor, az utolsó reménysugár
kialszik. Ezzel a mondattal szentesítette
végleg nagybátyja uralmát, döntötte el az
ország sorsát, ebben a pillanatban kerül
végleg lépéshátrányba, s ennek feszült-
sége ettől kezdve végig érezhetően ott
munkál az előadásban, Hamlet minden
cselekvésében.

A szituáció ilyen megközelítése kemé-
nyen, erőteljesen indítja el az események
lavináját. Míg az idősebb Hamlet halála
után mindenki kivárt, most, hogy az erő-
vonalak egyszerre határozottan kibonta-
koztak, az udvar szinte pánikszerűen kezd
„helyezkedni".

Az első felvonás harmadik képét több-
nyire úgy szokták játszani, hogy Laertes,
szerető testvérhez illően, elutazás előtt jó
tanácsokkal látja el húgocskáját, aki
viszont jót mulat bort ivó és vizet prédi-
káló bátyján, amint az szintén megkapja a
maga lelki fröccsét Poloniustól. Chéreau
azonban nyilvánvalóvá teszi, hogy
Laertes és Polonius mind a mai napig
Hamlet trónra kerülésében bízott, s mind-
ketten a királyfi Ophelia iránti szerelme
révén igyekeztek a hatalom tűzhelyéhez
közel kerülni. (Laertes az első felvonás
második képében azt mondja, csak a ko-
ronázásra jött haza, de nem mondja ki,

hogy eredetileg kinek a koronázására
gondolt!) Most azonban, hogy másként
fordult a kocka, sürgősen dönteniük kell:
vagy elnézik Ophelia szerelmét, és ezzel
automatikusan ellenzékbe kerülnek, vagy
azonnal megszakítanak minden kapcso-
latot Hamlettel, hogy a gyanú leghalvá-
nyabb árnya se vetődhessék az új király
iránti hűségükre. Apa és fiú, a két udva-
ronc pillanatok alatt vált színt. Laertes
(Vincent Perez) nem jó tanáccsal látja el
Opheliát, hanem szinte „lerohanja"
goromba parancsával, s a legcsekélyebb
tekintettel sincs a lány érzelmeire. Polo-
nius Laerteshez intézett atyai intelmei
ezek után csak a férfi és nő társadalmi
helyzete közti különbséget teszik kegyet-
lenül nyilvánvalóvá. S a jeges zuhanynak
még nincs vége: Polonius fiához hason-
lóan váratlanul, de még nála is agresszí-
vebben tiltja meg Opheliának a Hamlet-
tel való kapcsolatot. (Aztán azzal, hogy a
királyfi őrültségét lánya iránti szerel-
mével magyarázza a király előtt, az öreg
róka mégiscsak biztosít magának egy
„kiskaput".)

Ophelia (Marianne Denicourt) már itt,
ebben a jelenetben teljesen összetörik.
Későbbi találkozásai Hamlettel, s
mindaz, amire kényszerítik a királyfival
szemben: mindez már csak újabb bizo-
nyítéka annak, hogy a tragédia, amely
ebben a jelenetben megtörtént vele, nem
volt álom; az események lökik, nyomják,
préselik az őrület felé.

És lényegében ugyanígy „hozza hely-
zetbe" Chéreau a Hamletet játszó Gérard
Désarthe-ot is. A pregnáns kezdés
keményen rajzolja fel a történet erővo-
nalait. Hamlet már a Szellemmel való
találkozás előtt elkésett, lépéshátrányban
van, hiányzik belőle a hatalomvágy. A
Szellem akarata le kellene hogy töröl-jön
„emlékezete lapjáról" minden egyebet,
még tanulmányainak emlékét is. A
vallásos gyermekkor irracionális világába
való alámerülés, melyet az atyai szó
irányít, rákényszeríti Hamletet, hogy „újra-
gondolja" a világot. De ő nem tudja egy
az egyben azonosítani magát az apja által
képviselt érvekkel, értékekkel: megfo-
galmazza az ember magányosságát abban
a világban, melyet nem irányít egységes
hit, egységes akarat. Magányt, kétkedést, a
bizonyosság keresését drámaian ábrázolni
- a színjátszás magasiskolája, ugyan-úgy,
mint az „unalmat" (ami valójában
izgalmas probléma!) érdekesen vagy akár
mulatságosan játszani. Ez sikerült itt szí-
nésznek és rendezőnek: Chéreau megte-
remtette azt a közeget, amelyben Dé-
sarthe Hamletjének intellektualitása, ké-
telkedése, bizonytalansága még ezen a
hatalmas szabadtéren is erőteljesen hat
(kitűnő humorával együtt).

Amint már jeleztem, Chéreau „talál-
mánya" lényegében a darab szerinti első
felvonás, a tulajdonképpeni expozíció.
Az expozíció, vagyis ahogy a rendező le-
rakja a történet alapjait, olyan „helyzeti

Hamlet (Gérard Désarthe) és Gertrud (Marthe Keller)



energiával" tölti fel az előadást, hogy az
ettől kezdve szinte „magától" megy. Ché-
reau-nak voltaképpen már nincs más dol-
ga, mint hogy következetesen, a meg-
adott premisszák szerint vezesse le az
egyenletet. Megengedheti magának azt a
„luxust", hogy ne erőlködjék, hogy ne
akarjon mindenáron sosem volt kitalá-
ciókat produkálni, hiszen pontosan tudja,
hogy a befogadó félben, vagyis a néző-
ben már gazdag gondolatsorokat, izgal-
mas asszociációs láncokat indított el, és
az elmesélt történetnek (még a látszólag
konvencionálisabban megoldott jelene-
teknek is) ezek adják meg a harmonikus
felhangjait. Meg persze a színészek játé-
ka. A helyzetbe hozott színésznek sem
kell erőlködnie, „dolgoznia", természetes
módon bontja ki a fantáziáját, termé-
szetes módon tudja érvényesíteni még a
legkisebb szerep törekvéseit is.

Egyébként éppen a színész-rendező
viszony, vagyis a színészek és Hamlet
viszonyának ábrázolása az egyik legjobb
példa arra, hogyan mutatja be Chéreau
ugyanannak a dolognak a színét és visz-
száját, hogy tudja megközelíteni ugyan-
azt egyszerre poétikusan és ironikusan.
A második felvonás második képében a
színészek szürke, poros, fáradt kisembe-
rekként óvatoskodnak be, kezükben bő-
rönd. Semmi, de semmi teatralitás. Es,
bár még észre sem vette őket, tudjuk,
hogy a csillogó ruhás udvari nép között a
gyászruhás Hamletnek ezekhez az em-
berekhez van a legtöbb köze. Ahogy meg-
látja őket, s otthagyja a kikent-kifent
udvaroncokat, ahogy meghajolnak egy-
másnak: szívszorító pillanatok.

Csakhogy Chéreau nemcsak rendező,
hanem nagyszerű komédiás is, aki ismeri
a maga fajtáját. Mondják, Hamlet a szí-
nészeknek mindent elmond, amit a szín-
játszásról tudni kell („Szavald a beszé-
det, kérlek, amint én ejtém előtted..."
harmadik felvonás második szín). Ez így
is van, csak sajnos kicsit túl sokan mond-
ják: a főiskolákon minden színésztanár, a
színházakban minden rendező. (Kritiku-
sokról nem is beszélve...) Úgyhogy a
színészek (mint általában a színészek),
bár tisztelettel hallgatják végig a hamleti
instrukciókat, alig titkolhatják: a könyö-
kükön jön ki. Hamlet pedig érzékeli a
néma, finom ellenállást, és annál szenve-
délyesebben hányja falra a borsót, csak
azért is, sokezredszer is. Az előadáson
aztán úgyis kiderül, hogy az egyik szí-
nész színész, a másik istentelen ripacs.
Hamlet pedig az a fajta rendező, aki soha
nem tudja színészösztönét teljesen elfoj

tani: az előadáson is árnyékként követi
színészeit, együtt mozog, együtt mondja a
szöveget velük, szuggerálja őket.

Az egérfogó-jelenet félbeszakítása,
Claudius távozása a rendező Hamlet szá-
mára a teljes diadal. Míg az ő lelkesedése
nem ismer határt, a színészek letargiku-
san maszkolnak le: „megint megbuk-
tunk". Ekkor Hamlet kiáltására: „Zenét,
hé! Világot! Világot!" - bejön a nézőtéri
fény, vége az első résznek. Kétezer néző
lelkes tapsára a színészek csodálkozva
bámulnak ki: ezeknek ez tetszett??? No
hiszen... Elkötelezett művészet ide, „ren-
dezői színház" oda, de mi mit fogunk va-
csorázni??? Azzal dühösen legyintenek,
és kimennek.

Az első felvonás ötödik képében a
Szellem (Wladimir Yordanoff, aki egyéb-
ként szerepében egy félelmetesen precíz
koreográfiájú lovasbalettet is produkál)
utolsó szavai alatt hatalmas köpenyével
beborítja a földön szűkölő, már félig
ájult Hamletet, majd a kakasszóra gyor-
san eltűnik egy sírgödörszerű süllyesztő-
ben. Hamlet még hosszú másodpercekig
fekszik aléltan, majd ahogy feleszmél és
körülnéz, egyetlen gesztusával (talán csak
álmodtam az egészet?) finoman idéző-
jelbe teszi a darab oly gyakori „freudista"
interpretációit. Chéreau egy nyilatkozata
szerint tiszteli-becsüli a nagy lélek-
búvárt, de pszichoanalízisét ellentétes-
nek tartja a színház lényegével. A pszi-
choanalízis túlságosan megmagyarázza a
cselekvéseket, amelyeknek pedig meg
kell maradniuk titokzatosaknak és meg-
lepőeknek. Úgy kell dolgozni, mintha
nem ismernénk a darabot, hogy a megle-
petés ereje újjávarázsolhassa azt.

Nos, az „újjávarázsolás" fényesen si-
került. A rejtélyes történetet, melyben
Hamlet öt felvonáson keresztül nem cse-
lekszi meg azt, amit várnak tőle, ismét
maradandó élményként vitte haza sok
ezer ember.

VIOLA GYÖRGY

Verona, 1988

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1913-ban előad-
ták az Aidát a veronai Arenában, s ezzel
létrejött a világ legnagyobb operafeszti-
válja. Ettől kezdve minden évben, július
4-től augusztus 31-ig, Verona a világon
egyedülálló tömeglátványosság színhe-
lye: húszezer ember előtt játszanak ope-
rát a Grande Arenában.

Ma világszerte divatban vannak a fesz-
tiválok, s ezért a „fesztivál" szó rangja
bizonyos értelemben meg is kopott. Nos,
aki Veronában néz előadást, az ma is
érez-heti az igazi fesztiválhangulatot.
Nem-csak a színpad méretei, a fellépő
világ-sztárok énekteljesítménye, hanem
a közönség belső feszültsége, ünnepi
áhítata is jelentős tényezője ennek az
autentikus fesztiválhangulatnak.

A fesztivál idejére Veronából világvá-
ros lesz, melynek központja a város fő-
tere, a Piazza Brá. A teret egyetlen épü-
letóriás uralja: a Grande Arena, a leg-
épebben maradt római kori amfiteátrum.
Ez a hatalmas, tulajdonképpen ellipszis
alakú „körszínház" kékesvöröses már-
ványkőből épült. Homlokzatáról a burko-
lat már régen lepusztult, és a külső ívsor-
nak is csak kis része áll, de csodálatos
módon teljes épségben maradt a világos
márványtömbökből épült óriási nézőtér.

Az előadások idején az amfiteátrum
keleti felében emelkedik a monumentális
színpad, melynek teljes szélessége száz-
tizennyolc, mélysége ötven méter! A
díszletek magassága gyakran a huszonöt-
harminc métert is eléri. Az Arena másik
fele a körlépcsős nézőtér, amelyet a föld-
szinten, a régi küzdőtér helyére épített
parkettán álló széksorok, számozott, pár-
názott zsöllyék egészítenek ki. Es ez a
hatalmas nézőtér estéről estére megtelik.

Az előadások napján délután hat óra
körül gyülekezik a tömeg a Piazza Brán.
Ekkor nyitják ugyanis az Arena kapuit. A
körlépcső, a „prima" és a „seconda gradi-
nata" helyei számozatlanok, aki korábban
érkezik, az ül jobb helyre. Fél nyolcra
általában megtelik a körlépcső, bár az
előadások csak kilenckor kezdődnek. Az
utolsó félórában érkezik a számozott
föld-szinti plüssfotelek elegáns
közönsége.

Régi hagyomány szerint kezdés előtt
néhány perccel mindenki meggyújtja a


