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Karinthy Frigyes való
nyomán írta Edmon
melynek címét - Cyran
vagyok kis módosításs
Nemzeti Színház szín
Tibor Hamlet-alakítása
sikeres Cyranójára, ho
zavaró ismétlésnek é
elszalasztásának hat.
közelmúltbeli négy-öt f
energiáinak tekintélyes
társulatnál játszik, rend
készülvén el telje
előzményekből stafírozt
intellektualitás jelképes

Egyáltalán baj ez? H
is egy versbe szedett di
s bátran állíthatni: mind
gya,hogy olyan erkölcs
ki önmagukról, amilyet
morális ízlésük sem u
maximalistái: büszke ön
hogy középpontjukból
gyenek, noha ez a ves
boldogtalanságot és (e
hoz rájuk. A heroikus p
is, elsőként saját maguk
szólag nem gond tehát
Cyranót most Claudius
ként látjuk viszont; ha
mozdulataiban a még
izma pattan; ha a dán fi
úgy leheli ki a lelkét, min
Tibor mindkettejüket m
gyéniségének vonzó k
maszos koravénséggel
let-Cyrano is túl van m
bosszú missziójába kez
mindenen. A látomás ut
sodás előtt tetteti magá
magából és lehetséges
mint ahogy az beteljese
meg őt, minthogy fejére

A szerelmi dráma pár
ra számára kényszerű s
gő magány és a diákos
lásai ösztönösen is, s ta

Orosz Anna (Ophelia) é
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TARJÁN TAMÁS hatták Szervétet a két alak testvériesítése felé. A
született kívülálló árvasága és eleganciája, az
örök tréfamester zabolázatlansága, a moralista
aszkézise nem is rossz örökség Cyranótól -
Hamletnek. Életre kel a kissé maivá bolondított,
mégis hagyományos jelmezt (Benedek Mari ru-
háit) hordó wittenbergai-helsingőri világpolgár.
Jók a hangsúlyok, jó a dikció: a színész zavarta-
lanul érkezik a magyar irodalom második leghí-

NO DE HAMLET
KESPEARE: HAMLET

színűleg egy újsághír
d Rostand-paródiáját,

o de Faust - kénytelen
al el-orozni. A Miskolci
padán ugyanis Szervét

olyannyira visszarímel
gy az már helyenként
s a Shakespeare-alak
Az történhetett, hogy a
őszerep fölélte Szervét

részét - jelenleg két
ezésre is gondol -, s nem
sen Hamlettel, az
a ki a modern, tépelődő
személyiségét.
iszen Hamlet is, Cyrano
szharmonikus világ hőse,
kettejüknek leghőbb vá-

i bizonyítványt állítsanak
az ő kivételesen kényes
tasítana vissza. A lélek
képük arra készteti őket,

kimozdíthatatlanok le-
ztüket okozza, szerelmi
lőbb vagy utóbb) halált
rogramhoz van humoruk
on képesek nevetni. Lát-
, ha az eleinte rejtekező
udvarának félrevonultja-
a remekül vívó Hamlet

remekebbül vívó Cyrano
lozopter majdnem ugyan-
t afrancia poéta. Szervét

egajándékozta színésze-
étpólusosságával: a ka-
. A shakespeare-i Ham-

ár mindenen, amikor a
d - holott még innen van
án, ám még a megvilágo-
t bolondnak. Előbb öli ki
mátkájából a szerelmet,
dhetett volna. Előbb ölik
illeszthetné a koronát.
huzamai, a mindkétfigu-
zerepjátszás, a bölcsel-
cimborálás megnyilvánu-
lán tudatosan is mozdít-

s Szervét Tibor (Hamlet)
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resebb drámafordításából (az Ábrányi Emiléből
a leghíresebb színpadi magyarításba (Arany Já-
nos igéibe). Ajkán rángó félmosollyal, szavait
szaporázva, ideges fölénnyel csapong és csa-
tangol a bitorló királytól űzött trónörökös. Holtbi-
zonyosan tudja, hogy igaza van; és egyre inkább
tudja: akinek igaza van, hamarosan holt lesz.

Ez már nem a költő-vitéz Cyrano. Ez már nem
a Rostand előlegezte Disneyland lélektana.

Hamlet egy tömlöcország foglya és királyfi - len-
ne. Ha nem volna Cyrano.

A vendég Nagy Viktor rendezése éppenséggel
nem romantikus közhelyvilágba képzelte a fősze-
replőt. De mert kiérleletlen, zavaros elképzeléssel
jött, annak kedvezett, ami nem kedvez a Hamlet-
nek. Sikerült üres deklamációvá, tartalmatlan lát-
ványossággá tennie a tragédiát. A karakteres je-
lenetek unalmas epizódok közt árválkodnak.

Ami tény: Dánia börtön. Ferenczfy-Kovács
Attila óriási, vöröstéglás várába még egy lőrésen
sem kukkanthat be a Nap. Mértanias, kopott-
skarlát diktatúra regnál. Sajna a díszlet előre ve-
zető hídját alá kellett támasztani egy otromba lá-
bazattal. A közönség egy része találgathatja, mi
történik a láb mögött. A másik résznek a boltíves,
mély bástyakapu tartogat rébuszokat. A rendező
is gyaníthat valamit, mert igyekszik kikerültetni
az oszlopot, vagy futásra bírni a mögötte elhala-
dókat. Általánossá válik a kerülgetés. Az Opera-
házból átrándult Nagy Viktor operai vonulások-
kal kápráztatja a szemet. Korzóznak a magas-
ban, futkorásznak a csavarodó nagy lépcsőn,
bejárják az öblöket. Hárman négyfelől érkeznek,
és ötfelé távoznak. A járások szétszabdalják az
összképet. William Shakespeare művének telt-
sége helyett Edmond Rostand művének nyüzs-
gése uralkodik.

Hagyjuk azonban végre az előadás akaratlan
cyranóizáltságát (mely a sírásójelenetben még
visszajár: Varga Gyula mintha a derék Rague-
neau cukrászmestert játszaná). A rendező nyer-
sen metszett, puritánul nagyvonalú, tévképze-
tektől megtisztított Hamletet tervezett. Igényes-
sége önmagáért beszélés lelkesít - ott, ahol ki is
tudott teljesedni. A felhők alakjáról folytatott ne-
vezetes dialógusban sem Szegedi Dezső tagba-
szakadt Poloniusa nem mutatkozik szenilis vén-
embernek, sem Hamlet eszement betegnek.
Eszük ágában sincs a fellegekkel törődni. Egy-
más arcába hajolva diplomáciai replikázást foly-
tatnak. Politikus néz farkasszemet a politikussal.

Sajnos az elemzés egészében a határozott és
taktikus főkamarás már nem vívja ki újszerű he-
lyét. Ehhez - és az egész produkció egyensú-
lyához - a siralmasan elkent egérfogó-jelenet
sokkal eredetibb szcenírozása, az intimebb te-
rekkel (érthetően!) nem szolgáló színpad ügye-
sebb bejátszatása, az alakok nagyvonalúbb ér-
telmezése szükségeltetne. Válasz arra, hogy
Földi László Hamlet-kortárs Claudiusának fiata-
los gonoszsága miből táplálkozik, és mire irányul
még? Mit keres e markáns (csak az imádkozás-
kor hiteltelen) férfi mellett az a Gertrud, akit Hor-
váth Zsuzsa már az első perctől baljós tanácsta-
lansággal hoz színre? A színésznő alkatától és
repertoárjától vadidegen szerep megformálása
sokkal több rendezői segítséget kért volna. Gert-
rud egyszerűen nem tudja, hova nézzen, mit
nézzen, kit nézzen. A fiával való nagy szembesü-
léskor is csak hangját emeli föl. A pillantását
nem. A lelkét nem.

A Horváth Lajos Ottó (Laertes), Orosz Anna
(Ophelia), Quintus Konrád (Horatio), Somló Ist-
ván (Rosencrantz), Benedek Gyula (Guilden-
stern) alkotta fiatal emberkört valamelyest sike-

Hamlet: Szervét Tibor
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rült közel vonni ajelenhez, melyben vagy kivetkő-
zik önmagából, vagy halálra jut az a korosztály,
melynek Hamlet a reprezentánsa. Körtvélyessy
Zsolt a férfiasságuk, erejük delelőjén
kortalanságba gyilkolt nagyok halálos fölényével
tekint alá a maiakra. Fiának egy derekabb
generáció nevében adja ki a bosszúállás
parancsát. Fortinbras pár mondatos jelenésére
nem szokás vendégmű-vészt hívni (ha igen,
annak különös nyomatéka van, mint például
Bódy Gábor rendezésében az „amatőr" jel-
ember, Kozma György fölléptetésé-nek volt).
Szerémy Zoltán mogorva ifjú norvégja
messzemenően igazolja a választást. Ő nem
Cyrano. Ő Hamlet. Ő úgy kezdi, ahogy Hamletnek
kezdenie kellett volna, ám ahogyan a Hamletek
sohasem kezdik. Nagy Viktor a befejezésben
megint tanújelét adja annak a tehetségnek, ame-
lyet oly meglepően képes altatni.

gy, utólag be kell vallanom, hogy több
kollégámmal ellentétben nem szerettem
Telihay Péter miskolci Stuart Máriáját.
Úgy érzem, én akkor is tudom, mit jelent
a ház-kutatás, ha nem Péter Gábor,

hanem Burleigh Vilmos legényei turkálnak a
ládafiában, és akkor is felfogom, hogy a
történelmi igazság Er-

A miskolci Hamlet végül is belevész a térbe, a
negyedkész koncepcióba és Szervét Tibor szí-
nészi tegnapjába. Az elmúlás fájdalmának nagy
drámája ezúttal csak szép lassan elmúlik.

William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi (Miskolci
Nemzeti Színház)
Fordította: Arany János. Díszlet: Ferenczfy-Kovács
Attila m. v. Jelmez: Benedek Mari m. v. Dramaturg:
Forgách András m. v. Rendező: Nagy Viktor m. v.
Szereplők: Körtvélyessy Zsolt m. v., Földi László,
Horváth Zsuzsa, Szervét Tibor, Szegedi Dezső,
Horváth Lajos Ottó m. v., Orosz Anna, Quintus
Konrád, Somló István, Benedek Gyula, Kozma
Attila, Varga Csaba, Bodor László, Honti György,
Varga Gyula, Kecskeméti Róbert, Szerémy Zoltán m.
v., Ábrahám István, Molnár Anna, Bodor László, Bodó
Déra Sándor, Nagy Iván, Demendi Ferenc,
Bendzsák Erika, Mezei Gyula, Simon Imre.

zsébet, az emberi pedig Mária oldalán van, ha
Erzsébetet úgy öltöztetik, ahogy képzeletemben
él. Én azt szeretem, ha ezzel a Tudor-kosztümös
Erzsébettel esnek meg a dolgok, és a rendező a
magas állógallérból bontja ki a nekem szóló üze-
netet.

A Madách Színház külsőségek dolgában ezt

Földi László (Claudius), Horváth Zsuzsa (Gert-
rud) és Szervét Tibor (Ilovszky Béla felvételei)

az Erzsébetet szállítja. És amilyen telhetetlen va-
gyok: ez se az igazi. Noha szakasztott olyan,
amilyenre számítani lehetett.

Igaz, a Stuart Mária olyan dráma, amellyel
erőszaktétel nélkül nemigen lehet izgalmas ren-
dezői színházat nemzeni: be kell érni egy hagyo-
mányos, nagyszabású, látványos színházi este
lehetőségével, amilyenről mellesleg a színházi
közönség jó kilenc tizede álmodik. Nyilvánvaló,
hogy Schiller mindenekelőtt saját leleményébe: a
két királynő fiktiv találkozásába szeretett bele; ez
a dráma csúcsa, idáig emelkedik, innen zuhan. A
modern érzékenység alighanem a történelmi
valóságot tartaná jobb drámaírónak: a két
asszony halálos párbajának éppen az adhatta az
igazi feszültséget, hogy úgy ismerték egymást
kívül-belül, úgy gondolkodtak a másik fejével,
hogy soha nem látták egymást. (A párhuzam iga-
zán csak a helyzetben van, de ilyen ismeretlen
ismerősei, szerelmes ellenfelei voltak egymás-
nak például Hitler és Sztálin is.) Schiller azonban
hatásra kihegyezett romantikus jellemdrámát írt,
és számítása bevált: a nagy konfrontációval vég-
eredményben az egyetemes drámairodalom
egyik halhatatlan nagyjelenetét alkotta meg. Az is
kétségtelen, hogy bár rokonszenve egyértelműen
Máriáé, nem játszik cinkelt kártyával: az országa
üdvét szem előtt tartó, reálpolitikus Erzsébet
számára a dráma szerint is örök veszély-forrást
jelentett volna ez a legyőzötten is hajthatatlan és
a vakmerőségig könnyelmű ellenfél. Schiller
Máriájának szövegében sűrűn elhintve sorjáznak
az olyan kijelentések, amelyek a legtürelmesebb
ellenfelet is a minél gyorsabb leszámolásra
ösztönöznék, sőt kényszerítenék, ám drámailag
persze - és Schiller ezt nagyon jól tudta -
mégsem ez a döntő, hanem a szituáció: a
szépséges fogolyé és a teljhatalmú rabtartóé,
miáltal Mária alkalmas hordozójává válhat az író
számára oly becses szabadságeszménynek. És
ravaszul elrajzolt a két környezet is, amely átsu-
gározva az úrnőt is minősíti: Erzsébet körül a
jéghideg, ravasz Burleigh, a kétszínű karrierista
Leicester, a gerinctelen Davison, s két igaz:
Talbot és Paulet, akik azonban épp emiatt
kénytelenek meg is tagadni úrnőjüket, Mária
körül a gyengéd dajka, az elvhű udvarmester, a
lobbanékony ifjú Mortimer, a rajongó
udvarhölgyek. Egy szó, mint száz: a mű
alapeszméjéhez hűséges rendezés aligha állíthat
mást elő, mint a cseldrámából ki-fejlő
monumentális jellemdrámát.

Mi kell ehhez? Pénz és ízlés a minél pompáza-
tosabb kiállításhoz, két nagy színésznő a két fő-
szerepre, legalább két jó színész Leicester és
Burleigh szerepére, és a jelentősebb epizódsze-
repekre olyan színészek, akik az egy-két tulaj-Í

S Z Á N T Ó J U D I T

ERZSÉBET ÉS TRUPPJA
SCHILLER: STUART MÁRIA


