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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

Bu da pesti Ka mara szín ház
meg adja a mód ját: lát vá -

nyos külsôsé gek kel kö ríti az an gol
re ne szánsz egy so kat hi vat ko zott,
de Ma gyar or szá gon még nem ját -
szott tra gé di á já nak ha zai be mu ta -
tó ját. Az est hang sú lyos sá gát az új
for dí tás is ki emeli: Szabó Mag dá -
nak a Nyu gat for dí tás kul tú rá ját
an nak min den elomló költôi pom -
pá já ban dús kálva meg je le nítô szö -
vege he lyett Szabó Stein Imre szá  -
ra zabb, ri de gebb, up-to-date ki fe je -
zé  sektôl sem tar tóz kodó vál to za tát
hall hat juk. Ez azon ban még min -
dig nem ha tá rozná meg az elôadás
jel le gét; az elôször ak kor szü le tett
meg, ami kor a szín ház a ren de zés -
re ven dé get hí vott: Lu káts An dor
sze  mé lyé ben Ka pos vár nagy kor sza   -
ká nak egyik meg tes te sítôjét, aki
mára a Ka tona ha gyo má nyait és
ko  no kul ôrzött esz mé nyeit is kép -
vi seli. Az tán, ér zé sem sze rint, le -
he tett a ge ne zis nek egy má so dik
fáz isa: az, amidôn Lu káts meg is -
mer ke dett a tár su lat tal, s ha ad dig
még nem tudta volna, rá éb redt,
hogy itt nem jut min den sze repre
egy mes ter szí nész.  

Fel te hetô azon ban, hogy ad digra
már me gé rett benne a ren dezôi lá -
to más: a Spa nyol tra gé dia ár tat lan,
mond hatni, naiv külsôsé ges sé gét,
tob zódó cse lek mé nyes sé gét (te hát
a kö zön ség si ker legfôbb esé lyét) le -
fo kozva brech ties szel lemû, hi deg
és ri deg elôadást hoz létre, és meg -
üt egy olyan alap han got, amely
csí rá já ban fojtja el a nézô min den
szur ko lói haj la mát, azo no su lási
am bí ci ó ját. És csak mint le hetô -
ség re uta lok rá, hogy úgy vél hette:
ez zel a stí lus sal, amely nek il lú zi ó -

ját egy sze rûbb esz kö zök kel is létre le het hozni, a szí né szek hely ze tét is
meg könnyíti. 

Lu káts An dor te hát nem kért bo nyo lult, gaz dag fi gu ra te rem tést, a sze -
re pek a mo ra li tá sok me rev tí pu sa ira em lé kez tetô ál ta lá nos gaz em be rek,
mint ahogy a mo dern jel me zek sem szi tu ál ják a mába a tör té né se ket, sôt
in kább va la mi lyen egyez mé nyes kor ta lan sá got fe jez nek ki. A szín pa don
fel épül egy vi lág, amely min den ízé ben ha zug, ha mis, elv te len és kí mé let -
len, és mely ben az al jas ság is sze mély te le nül, az em be rek mint egy ter mé -
sze tes meg nyil vá nu lá sa ként ve títôdik ki, s az ál do za tok egyet len eré nye is
leg föl jebb az arc ta lan ság. Jól pél dázza ezt egy ren dezôi öt let: ami kor
Pedro (az ere de ti ben Ped ri ganno, ami va la hogy ki fe jezôbben hang zik), a
min denre fel hasz nál ható gaz szolga elôször bel ép, egy is me ret len holt tes -
tet von szol ma gá val, aki nek ki lé tére késôbb sem de rül fény, és nem is kér -
dez rá senki; az csu pán a gyil kos em beri ter mé szet az napi ál do zata. A tör -
té net lég kö rét fe jez nék ki a já rá sok ban hát tal álló body-gu ar dok is, kár,
hogy a há tuk nem elég te het sé ges.

Per sze a ren dezô nyil ván pon to san tudta: ha a vá lasz tott stí lus sal va la -
me lyest meg könnyíti is a szak ma i lag bot la dozó szí né szek hely ze tét, a
pro fik a leg re du kál tabb, leg in kább el ide ge ní tett ér tel me zésbôl is ki fog  -
nak emel kedni. A fôsze rep ben az if jabb Ham le tet az idôsebb Ham let
élet ko rá ban me gelôle gezô Varga Zol tán (Hi e ro nimo), Don Cypri an ként
Kört vé lyessy Zsolt, de még a spa nyol ki rályt ját szó Cs. Né meth La jos is
szí nész ként nônek a töb biek fölé. (Je len ség ként, va la mint mi mi ká já ban
igen ér de kes Géczi Zol tán Lo ren zója is, csak já té ká val nem kellôen bé leli
alá ezt a mo ti vá ció nél küli gaz em bert, ezt az elô-Ja gót.) Varga Zol tán
egye ne sen mes te rien ke zeli a vá lasz tott stí lust: úgy áb rá zolja a bosszú ál -
lót, a fi á tól meg fosz tott, két ség be e sett, a té boly felé tán torgó atyát, hogy
egy pil la na tig sem éb reszt a nézôben ro kon szen vet. Fur csa, haj lott tar tá -
sá ban, fél re bil lenô fe jé ben el eve van va lami torz és ter mé szet el len es, ké -
sôbbi szín le lé sé ben va lami alat to mos (me lyik Ham letre il le nék e jelzô?),
vé res gyôzel mé ben va lami sza dista kár öröm. A tra gi kus hôsnô, Bel-Im pe -
ria sem éb reszt ro kon szen vet, ami lyen zsi geri ter mé sze tes ség gel sze ret át
má sod per ce ken be lül ha lott sze retôbôl élô sze retôbe. Lu káts a de zil lu zi o -
ná lás je gyé ben be mu tatja, amint a fog ság ban szük sé gét végzi, és meg -
szer keszt egy szé pen meg ko re og ra fált hár mas me gerôsza ko lási ké pet is,
amely a nézôbôl még csak fel há bo ro dást sem vált ki; Gi licze Márta vér -
sze gény, de en ge del mes já té kán pe dig át üt az inst ruk ció: csak ne át él he -
tôn, ne ro kon szen ve sen! 

Bi zo nyára a dra ma turg Duró Gyôzô is be le szólt a hú zá sokba, ame lyek
kö zül alig tû nik fel Hi e ro nimo fel esé gé nek, Isa bel lá nak, a gyá szos anyá -
nak a ki ik ta tása; ér de ke sebb a föl dön túli szfé rá nak, a Szel lem és a Bosszú
alak pár vissza térô je le ne te i nek a mellôzése, mert ez a be a vat ko zás a mû
egyik alap vetô jel leg ze tes sé gét am pu tálja (nem is szólva ar ról, hogy benne
a Ham let egyik legfôbb elôzmé nye mu tat ható ki). Ám az ava tat la nok ked -
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vé ért: ez a Szel lem nem az ál do zaté, vagy is Ho ra tióé,
Hi e ro nimo or vul meggyil kolt fiáé, ha  nem egy, a
csata té ren már a cse lek mény elôtt ele sett if jú nak, bi -
zo nyos Don And re á nak, Bel-Im pe ria elsô sze rel me -
sé nek vissza járó lelke – más szó val Kydnek, aki azért
nem volt egy Sha kes pe are, még nem ju tott eszébe,
hogy a Szel lem és a bos szú álló kö zött dra ma tur giai és
ok sági kap cso la tot te remt sen. Don And re á hoz vég képp
semmi kö zünk; ta lán ezért sem hi á nyol juk a szel  lem -
je le né se ket. 

Meg ma radt vi szont a tra gé dia egy má sik, kü lö nös
és va ló ban epi kai jel le gû nek mond ható sa já tos sága:
az a há rom hang sú lyos epi zód, amely nek egy ál ta lán
nincs, il letve alig van szer ves köze a fôvo nal hoz. Az
el sô egy ano nim por tu gál ud va ronc ha lá los végû, sö -
tét int ri kája a má sik por tu gál ud va ronc el len; a má so -
dik a ki vég zés elôtt álló Pedro clown száma, az az az a
tra gi ko mi kus té vesz méje, mi sze rint gaz dája úgy sem
tûri el, hogy meg öl jék (ho lott ép pen a sza dista gazda

ka ján já té ká ról van szó); a har ma -
dik Hi e ro nimo vé let len ta lál ko zása
egy ugyan csak fiát si rató festôvel. (Itt
tet szetôsen le hetne ta nul má nyoz  -
ni a kü lönb sé get Kyd és Sha kes -
pe are epi zód tech ni kája kö zött.) Ezek
az epi zó dok na gyon szé pen il lesz -
ked nek az elôadás fô mon da ni  va ló -
já hoz: ki ter jesz tik, alá tá maszt   ják
ret tentô vi lág ké pét. Egyéb ként Lu -
káts pu ri tánra csu pa szí tott szín -
pad képe, amely nek lé nyege egy
sze mét tel-avar ral sû rûn te le szórt
üres tér, ugyan csak a pro duk ció te -
at rum mundi-jel le gét erôsíti. A sze -
replôk ál tal ide-oda he lyez ge tett
nagy fe hér kö vek szim bo li kája vi -
szont nem elég vi lá gos, bár fö lötte
ha tá sos, ami kor a té bollyal ka cér -
kodó Hi e ro nimo cél ta lan me ne te -
lése köz ben két ilyen kö vet hol ma -
ga elôtt, hol a háta mö gött ütö get
össze. 

Az egér fogó-, avagy szín ház a
szín ház ban je le net cson ka sá gá hoz
vi szont nem kel lett dra ma turg: Lu -
káts An dor bi zarr öt lete, hogy a
pad ra ül te tett fen sé ges gaz em be -
rek arc já té kát és gesz tu sait a né zô -
tér egyik har mada egy ál ta lán nem,
a má sik kettô is leg föl jebb csak
pro fil ból lát hatja. Saj ná lom, hogy
ezekrôl a per cekrôl le kel lett ma -
rad  nom; mi féle egér fogó volna az,
amely ben Cla u dius re ak ci ó ját nem
lát hat juk? (Ennyi ju tal mat meg ér -
de mel a nézô.)          

A vége he ka tomba, min den ma -
ga sabb (vagy mé lyebb) ér te lem nél -
kül. Nem kár a vi lá gért, jöj jön csak
az a bi zo nyos nap rob ba nás.

Tü re lem: aki ebbe nem nyug szik
bele, an nak már csak bô egy év ti ze -
det – 1601-ig kell vár nia.   

THO MAS KYD: 
SPA NYOL TRA GÉ DIA 
(Bu da pesti Ka mara szín ház,
Ti voli)

For dí totta: Szabó Stein Imre.
Jel mez: Ma kány Márta. Dra ma -
turg: Duró Gyôzô. Asszisz tens:
Ka bódi Szil via. Ren dezô-já ték -
tér: Lu káts An dor.
Sze replôk: Cs. Né meth La jos,
Kört vé lyessy Zsolt, Géczi Zol -
tán, Gi licze Márta, Ke re kes Jó -
zsef, Dol mány At tila, Varga
Zol tán, Bo zsó Pé ter, Dó zsa Zol -
tán, Ka tona Zol tán, Csadi Zol -
tán, Né meth Kris tóf.  

Németh Kristóf
(Pedro), 
Géczi Zoltán
(Lorenzo) 
és Dolmány Attila
(Balthazar)

Varga Zoltán 
(Hieronimo), 
Dolmány Attila és
Körvélyessy Zsolt 
(Don Cyprian)
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