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színháznak az a becsvágya, hogy az illúzió ré-
vén önmagát elfeledtesse, minden becsvágy

közül a legreménytelenebb. Minél szerényebb, mi-
nél több jelzéssel, utalással dolgozik a színház, mi-
nél inkább szabadjára engedi a képzeletet, annál
több a lehetôsége a tiszta mûvészi hatásra.” Spiró
György választotta Thomas Mann sorait Shakespeare
szerepösszevonásairól írt nagyszerû könyve mottójául.
A Krétakör elôadásában három színész adja a
Hamletet, néhány négyzetméternyi üres színpadon,
amit körbeülnek a nézôk, valamelyik középiskola va-
lamelyik dísztermében. Teremfényben játszanak,
hangosítás, díszlet, jelmez és kellékek nélkül.
„Gondolat pótolja hiányainkat… – szólítja fel nézôjét
az V. Henrik prológusa. – …Lovakról beszélünk? Lás -
sátok, amint kevély patkóikat a puha földbe vágják…”
Könnyû lehetett Shakespeare-nek színházi szómági-
ával világot teremteni az üres térben, hiszen bátran
hagyatkozhatott a nézôk képzeletére – szokták mon-
dani. Az Erzsébet kori közönség képzelôerejét még
nem tompította el a képek áradata. (Egy kortárs lon-

doni polgár alig száz [!] képi ábrázolással találkozott
egész életében, a mai ember egyetlen napon többet
fogyaszt, ezek java ráadásul meg is mozdul.)
Shakespeare nézôinek meséken, prédikációkon, el-
beszéléseken, szóbeli szerzôdéseken pallérozódott
szövegértése és emlékezete akár több száz szóig ter-
jedhetett. A színházjárók teremtô aktivitását nem
koptatta el a mindent megmutatni szándékozó illú-
ziószínház. „Ki vonná kétségbe, hogy a Shakespeare
szônyegporoló állványa köré gyûlt nép sokkal több
esztétikai érzékkel rendelkezett, és sokkal több kész-
séggel az esztétikai boldogsághoz, mint a mi színhá-
zainkat megtöltô csôcselék?” – folytatódik Thomas
Mann lemondó és nosztalgikus szövege. „A nagyon
pezsgô, sebes tempóban elsikkadnak egyes szavak,
de ha egyes szavakat meg tudunk menteni, a tempót
lelassítjuk: elsikkad a szituáció.” Hevesi Sándor szól
így az esztétikai közhellyé koptatott évszázados szín-
házelméleti doktrínáról. Ne is ábrándozzunk tehát
efféle színházi költészetrôl, úgysem akad avatott né-
zôje. Ezt cáfolja fényesen Schilling Árpád rendezése.

Perényi Balázs

A világra kérdezés
szenvedélye
H A M L E T . W S
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Három civil ruhás színész fogadja a nézôket, segí-
tenek leülni, közlik, meddig tart majd az elôadás,
biztosítanak róla, hogy bármikor távozhatunk, eliga-
zítanak a cselekmény megértéséhez szükséges elôz-
ményekrôl, majd egy-két kiválasztott nézô kezébe
adnak egy bekötött szövegpéldányt, és megkérik
ôket, hogy olvassák fel Hamlet színészekhez intézett
instrukcióit. „Úgy mondják a szöveget, ahogy elôad-
tam maguknak, simán és gördülékenyen…, ne fûré-
szeljék a levegôt folyton a kezükkel… Keressék meg
a szavakhoz megfelelô cselekvést, a cselekvéshez a
szót…” (Nádasdy Ádám fordítása) Ígéretet tesznek
mindhárman, hogy ehhez tartják magukat. Valóban
cselekvéshez illik a szó, szóhoz a gondolat, gondo-
lathoz az akarat, akarathoz a színészi állapot (érze-
lem, indulat és szenvedély). Természetes, hogy így
van, vég tére is ez a jó színház dolga – mondhatná

bárki. „Abban a pillanatban, amikor megszûnik az
elemek különvalósága, nincs külön színész, dráma,
szerzô, és ezek az elemek új egységbe forrnak, akkor
jön létre a színház.” (Peter Brook) A legtöbb pro-
dukcióban nem forrnak. Kivételes érték, nagy szín-
ház az, ahol hasonló együttállás létrejön. 

Rába Roland a felolvasásra reagáló – „civil” – szö-
vegbôl minden direkt kiváltás, hangsúlyos figurába
lépés nélkül ráfut Claudius trónbeszédére. Nem él
a hazugságot, manipulációt leleplezô árulkodó meta-
kommunikáció eszközeivel. Fojtott vagy kitombolt
indulattal sem próbál feszültséget generálni. Nem
rajzol beazonosítható figurát (médiauralkodót, cini-
kus vagy önhitt politikust). Nem jelenik meg rettegô
és szolgálatkész udvar. Egy fiatalember beszél saját
beszédhangján, okosan, lazán, de nem hányavetien.
Viszont értem, amit mond. Nem a szavakat, a mon-
datokat, nem az indulatot. Nemcsak a gondolat, a je-
len idejû gondolkodás válik láthatóvá. A metaforák
plasztikusak, a nézôi képzeletben valóban érzéki él-
mény lesz, a látvány erejével hat egy-egy szókép.

Rendkívüli hatás, különösen, hogy a két órán át
majd azonos intenzitással hozzák. A közelmúlt je-
lentôs Shakespeare-bemutatóinak alkotói más úton
indultak el. Bocsárdi László vagy Nekroëius rendezé-
seiben a költôi képeket, a szómágiát színpadi szö-
veggel egyenértékû színházi látomásba fordították.
A Krétakör a kimondott szavak megidézô erejére ha-
gyatkozik merészen. Varázslatos, ahogy a három szí-
nész képeket közvetít szövegmondásával. A retorikai
szerkezet, gondolatmenet mint egy áttetszô, de érzé-
kelhetô „kristályszerkezet” (Hankiss Elemér nevezi
így Shakespeare szimbólumainak hálóját) formáló-
dik meg a térben. 

Trónbeszéde után Rába Roland körbenéz, és egy
tizenéves gyerek nézôhöz intézve szavait elbocsátja a
külhonba készülô Laertest. A közönséget bevonó
gesz tusok sora – bemutatkozás, szemkontaktus, né-

zôknek mondott szövegek, nézôk szerepbe emelése
(fogadalmat teszünk mi is, hogy hallgatunk a szel-
lemrôl), személyes kommentárok, anekdoták, reak-
ció a közönség reakcióira – közös gondolkodásra hív.
A nézôk megszólítása egyben erôs színházi hatás;
felkelti és ébren tartja a figyelmet, feszültséget te-
remt vagy old. Ez nem interaktív elôadás, mégis a
közös – színházi – játék örömével zajlik. Újra és újra
figyelmeztetnek rá, hogy ami történik, „csak” terem-
tô játék. Ugyanakkor az elszántság, a játékosságba
burkolt eltökéltség, az öniróniával átitatott, de tiszta
és ôszinte közlésvágy, a valódi beszélgetést szimulá-
ló közvetlen közléshelyzet világossá teszi, hogy alig
lehet fontosabb dolog, mint eljátszadozni a
Hamlettel. Érin tett ségünk nyilvánvaló: Hamlet cin-
kosává és sorstársává avatnak. 

BALRA: Gyabronka József
KÖZÉPEN: Rába Roland
JOBBRA: Nagy Zsolt 

E r d é l y  M á t y á s  f e l v é t e l e i
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Nagy Zsolt magába fordulva ül a trónbeszéd alatt,
önemésztô, sötét indulattal szól: „Hogy miért nem
olvad szét a mocskos húsom?” Ô lesz a lázadó, a fék-
telen, az ösztönösen felháborodott Hamlet. Ám
mégsem nyargal fékevesztetten, nem forgolódik
eszelôsen villámló tekintettel a kis arénaszínpadon.
Nem üvölt állandóan. Kö zöttünk ül, mondja a mé-
lyen át szûrt szöveget. Megért, ezáltal megértet. Nem
indulatát demon strálja, hanem felfogjuk elkesere-
dett felháborodása okát – „csak két hónapja halt
meg… kiváló király…”. Fejérôl a türelmét vesztô öreg
Hamlet (szelleme) veri le késôbb a kosárlabdasapkát,
hiába érkezett a túlvilágról, mégiscsak apa. Eleinte
Gyabronka József veszi magára a szülôk nemzedé-
kének szerepeit – ô az Apa, Gertrud, Polonius.
Könnyen adódik a megfejtés, hogy nemzedékek drá-
mai összecsapásáról szól majd az elôadás, hiszen a
különbözô generációkhoz tartozó színészek szerep-
füzére közvetlen érzéki élmény. De nem! Gyabronka
József játssza az Angliából hazatérô, rezignált, már-
már bölcs Hamletet, aki szembenéz a halállal, és
Rába Roland is lesz Polonius. A dolog nem ilyen
egyszerû, egyáltalán semmi nem ilyen egyszerû a vi-
lágon. Nincs az egész darabot lefedô rendezôi konst-
rukció, amit kódolva elégedetten hátradôlhetne a
nézô. A színészek nem egy eleve kigondolt rendezôi
koncepciót valósítanak meg, hanem valódi alkotótár-
sak, minden egyes mondatot átszûrnek magukon,
„elsajátítanak”, nem egy már kész értelmezést rep-
rodukálnak, hanem jelenetrôl jelenetre váratlan, sok-
rétû jelentést közölnek.   

A folyamatos szerepcserék nem távolítják, idegení-
tik el a fôhôst. Nem egy színész Hamlettel összefor-
ró – érdekes, szuggesztív, vonzó, taszító, eredeti –
egyénisége lesz elsôdleges, hanem maga Hamlet.
Pontosabban Hamlet élethelyzete, kapcsolatai, igaz-
ságkeresô indulata, gondolatai. Nem egy színész
hangja, mimikája, gesztuskészlete – játéka – a fon-
tos, hanem a szituáció. „Hamlet nem darab, hanem
szerep” – ha igaz Cs. Szabó László szellemes mon-
dása, akkor a Krétakör a legmagasabb rendû szín-
házként prezentálja a legendás „szerepet”. A szerep-
összevonás, szerepkettôzés az egyik legközvetle-
nebb, ugyanakkor legfilozofikusabb, legsajátabban
teátrális kifejezôeszköz: figurák és élethelyzetek ro-
konsága vagy ellentéte lesz érzéki élmény, színházi
hatás. Rafinált és elgondolkodtató jelentés keletke-
zik, ha ugyanaz a színész adja a filozofáló Hamletet,
aki az imádkozó Claudiust (Rába Roland), vagy a fék-
telen indulatos Hamletet és a bosszúért lihegô
Laertest (Nagy Zsolt), illetve a megfáradó, sztoikus
Hamletet és az okoskodó udvaroncot, Poloniust
(Gyabronka József).     

Meglepô módon a Hamlet „egyediségét”, zárt indi-
vidualitását elhagyó – Hamlet nem szerep, hanem
maga a darab – forma megemeli a többi szerep je-
lentôségét. Reveláció az elôadás Opheliája. A kedé-
lyesen brutális Polonius gyomorforgató mohósággal,
apához méltatlan érzéketlenséggel dobja be a hatal-
mi játszmába lányát. (Gyabronka József egyaránt
Hamlet és Ophelia apja, mindkét apuka saját ügyét

testálja gyermekére.) Nem láttam még ilyen drámai
döntéshelyzetnek kijátszani Ophelia árulását. Mert
hazudik Hamletnek. Ezért fordul el tôle kedvese,
ezért alázza meg olyan kegyetlenül. Hamlet (Nagy
Zsolt) döbbenten szembesül azzal, hogy anyja után
szerelme is elárulta. Ophelia ôrülete és halála – szá-
mos elôadás kellemetlenül hamis epizódja – döbbe-
netes erejû színház. Nagy Zsolt drámai erôvel ének-
li el Ophelia balladáját a megesett lányról. Ophelia
nem fogadta meg hipokrita apukája álszent intelme-
it: odaadta magát a királyfinak. Ezután taszították el,
ebbe ôrült bele. Nagy Zsolt hosszan, percekig mutat
egy orális aktust. Szinte fuldoklik. Késôbb Gyab ron -
ka József mint Gertrud meséli el megrendülten, ho-
gyan veszett patakba a fiatal lány. Közben köhögni
kezd, öklendezve kapkodja a levegôt, mint fia szerel-
me az imént. Majd mély drámaisággal elénekli a
Gyöngyhajú lány banálissá kopott refrénjét. Borzon -
gatóan összetett, groteszk és fennkölt jelképsor:
Ophelia „odaadásába”, Hamletbe halt bele, Hamlet
pusztítja el, ám ebbe önmaga (Hamlet – Nagy Zsolt)
is belehal kicsit, a két nô – anya és szerelmes – egy-
aránt romlott, „vonaglik és riszál”, megalázza magát. 

Gyabronka József Poloniusa – kifigurázott komi-
kus korlátoltsága mellett – veszélyes, mert hatéko-
nyan kártékony figura. Ô a mindenkori hatalom
üzemszerû mûködtetôje – profi feljelentô és kons-
pirátor, haszonlesô és karrierdiplomata. Fiát útnak
eresztô jó tanácsai ellenszenves marketingtippek.
Rába Roland Claudiusa jó eszû, tehetséges uralkodó.
A szerepkettôzés is mutatja, hogy Hamlet is képes
másokat irányítani, manipulálni, neki is van taktikai
érzéke, gyakran és ügyesen konspirál. Partiban van-
nak ôk ketten, méltó ellenfelei egymásnak. Ugyan -
akkor Claudiusban is van bûntudat, bûnre, hitre,
Istenre kérdezô igazságkeresô hajlandóság. Nem tud
imádkozni – Istentôl elrugaszkodott, elárvult, mo-
dern ember. Kivételes a három férfi színész nôábrá-
zolása. Gertrudban az összezavarodott, bûntudatos
szülôt, az embert mutatják meg, és nem bíbelôdnek
azzal, hogy felrakják a nôiesség külsô jegyeit.
Egyáltalán nem törôdnek azzal, hogy néhány karak-
teres vonással megrajzolják a figurákat, ezáltal a tel-
jes embert és az ôt meghatározó szituációt, az ôt
irányító akaratot láttatják, nem pedig színészi eszkö-
zökkel megépített jellemvonásokat, személyiség je -
gyeket. 

Dolgoznia kell a nézônek, hogy összerakja a
Hamlet-kirakót. Sokat segít a „minden homályos
zug ba bevilágító” nagyszerû Nádasdy-fordítás, a
pontos és elmélyült szövegelemzés, valamint a lé-
nyegre mutató, nagy tehetséggel megtöltött forma.
Tökéletesen követhetô a Hamlet cselekménye. Biz to -
san vezet a szövegváltozat (dramaturg Veress Anna).
A helyzetbe lépôk elsô megszólalása értésünkre adja,
hogy ki szól kihez, nemegyszer azt is, hogy mi cél-
ból. Az idézetek (William Blake, Büchner, József
Attila) kimélyítik és általános érvényûvé teszik a
helyzeteket. A Jefte–Polonius párhuzammal (Gyab -
ron ka József mondja el az ószövetségi példázatot)
mítoszi borzalommá emelkedik Polonius ténykedé-
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se, ô is a sikerért áldozta fel gyermekét. Pilinszky
János Ne félj címû versében ugyanolyan elviselhetet-
lenül ambivalens érzelmek – gyûlölve, undorodva,
gyilkosan szeretni – tombolnak, mint a „melankoli-
kus” reneszánsz ember, Hamlet és Ophelia kapcso-
latában. Elismerésre méltó szellemi, gondolati telje-
sítmény a Hamlet.ws. Egyben eleven, sodróan szóra-
koztató színház.

A forma puritanizmusa nem azt jelenti, hogy nem
élnek színházi hatásokkal, hanem hogy a legelemen-
tárisabb teátrális eszközökkel dolgoznak. Mik ezek?
Az átlényegülés-átlényegítés, a láttatás és a hatások
zenei szervezettsége. Az átlényegülés teremtô aktusa
mutatkozik meg a szerepváltásokban, szerepbe lé-
pésekben, a játékmód váltásaiban. Minden hivalko-
dás nélkül virtuóz a színjáték. Minden külsôdleges
eszköz, különösebb ráfutás, lélegzetvétel nélkül hoz-
nak színészi állapotokat, váltanak, lépnek ki, vagy el-
lenpontoznak. Nincs érzelmekbe beletapadó önfe-
ledtség – mutatványosként uralják a hatást. Az átlé-
nyegítés borzongató példája, ahogy Gyabronka
Jó zsef (Hamlet) kezében Rába Roland arca szegény
Yorick koponyájává válik. A láttatás képességének
abszurdumig vitt megoldása, hogy a nagy mészár-
lást, a vívást hangban jelenítik meg. Kardok suhog-
nak, halálhörgés hallik, élettôl búcsúznak utolsó sza-
vakkal, s a nézôk behunyt szemmel (megkérnek rá,
hogy hunyjuk be szemünket) vetítik maguk elé a tör-
ténteket. Sokszor irtózatos tempóban mondják a
szöveget, ez már-már közelít a Shakespeare korabeli
sebességhez, hiszen akkortájt is két, két és fél óra
alatt kellett letudni egy-egy elôadást, hogy még söté-
tedés elôtt hazaérjenek a népek. A gyors tempó tele
van zeneiséggel, feszes és pontos ritmikai váltások-
kal, ezek segítségével vezetik és tartják ébren a nézôi
figyelmet. (Mégis érthetôek még az egy szuszra el-
mondott többszörösen összetett, retorikus monda-
tok is.) Nagyszerûen énekelnek mindhárman. El -
hang zik a Raszputyin (Boney M), amikor bulizik az
új király, sláger az ôrületrôl a cappella, ügyes száj-
dobbal kísért rappelés. Az egérfogó-jelenet három-
szólamú gyönyörû madrigál (zene Rubik Ernô). 

„A dráma költôien sugallt, szavakkal földíszített
díszletek között halad vagy rohan, a jelenetek egy-
másba kapnak, egymást sûrítik és erôsítik, színezik
és elevenítik, legtöbbször az ellentétesség erejével” –
írja Shakespeare dramaturgiájáról Hevesi Sándor.
Az Erzsébet-kor üzemszerû színházi mûködésében
kicsiszolódott shakespeare-i technika – amit olyan
sok elemzô szinte szemére vetett a drámaírónak –
sugallatára, azt követve hasonlóan rafinált hatásdra-
maturgia mûködteti az elôadást. A látszólagos ese-
ménytelenség, az ülve mondott szövegek ellenére
hul lámzik, pulzál az elôadás. Gyakran váltanak
hang vételt, játékstílust. (A koncentrált szövegmon-
dásból civil természetességbe vagy energikusan ki-
tett szélsôséges játékstílusba lépnek.) Biztos szak-
mai tudással ellenpontozzák, oldják fel a tragikus fe-
szültséget a színészek személyiségébôl fakadó,
igazán eredeti humor, illetve a megannyi finom
játék ötlet segítségével. A tort ülô haláltól elborzadó

nézôt fergeteges gyilkosságparódia rángatja ki meg-
rendülésébôl. Lônek, szúrnak, mérgeznek, baltát ha-
jítanak, vállról rakétát indítanak az elszabadultan já -
tékos jelenetben. Lassanként az egész nézôtér köny-
nyezve röhög. Hiába, na, élni kell tovább! The rest is
silence – éneklik, és elbocsátanak. Az elôadásokat be-
szélgetés követi, és ebben az esetben hihetô, hogy ez
nem formális aktus: valóban közölni akartak valamit
a nézôkkel, és kíváncsiak a véleményükre.        

Elsô ízben középiskolások között ülve láttam az elô -
adást; amikor körbenéztem, csupa kifelé és befelé
egyszerre figyelô, szellemi munkát végzô – „átszelle-
mült” – arcot láttam. Együtt gondolkodtak, együtt ôr-
lôdtek a fôhôssel. Hamlettel együtt kérdeztek rá az
apátlanság kegyetlen kiszolgáltatottságára, a szülôi
tekintély – felnôttvilág – méltóságának szertefoszlá-
sára, a szeretett – sôt bálványozott – anya elvesztésé-
nek fájdalmára, a felnôtté válás rettenetére (ami nem
más, mint kiábrándulások sora), hazugságra, bará-
tok és szerelmes árulására, az elmagányosodásra, a
lealjasító hatalom természetére, lázadásra és gyáva-
ságra, tehetetlenségre, öngyilkosságra, a halál elke-
rülhetetlenségére, földre visszahulló imára, Istenre.
A legfontosabb kérdések közt ôrlôdik Hamlet, ezek-
kel szembesül nézôje. Létezésmódja maga az ôrlô-
dés. Könyvtárnyi tudós irodalom nem érti, hogy mi-
ért tétlen a fôhôs, aztán hirtelen miért kezd csele-
kedni. Sápatag, tehetetlen, melankolikus, vagy
bosszúálló angyal? – teszik fel újra és újra a kérdést.
„Ôrültek a Hamlet elemzôi, vagy csak tettetik?” –
kérdezi Oscar Wilde egy százada, és azóta megdup-
lázódott a Hamlet-boncolgatások irodalma. Az elô-
adást nézve annyira magától értetôdô minden:
hogyan lehetne rögvest ölni, bosszút állni vagy ön-
magunkat elpusztítani, amikor olyan bonyolult min -
den? Talán mégis megfogalmazható, hogy mirôl
szól az elôadás: a világra kérdezés gyötrelmes és fel-
emelô szenvedélyét közvetíti, amirôl a legtöbb embert
leszoktatják, ahogy kinô lázadó ifjúkorából. A Kré ta -
kör bemutatója kérdez – pontosan, világosan, hatá-
rozottan, jól artikulálva. Nincsenek önhitt válaszai,
nincs fölényes Hamlet-olvasata. A válaszokat a nézô-
nek kell megtalálnia, de legalábbis keresnie.

HAMLET WS.
(Krétakör Színház)

Írták: Shakespeare, Blake, Büchner, Eminem, Gins -
berg, Goethe, József Attila, Pilinszky János. Ren de -
zô: Schilling Árpád.
Szereplôk: Gyabronka József, Nagy Zsolt, Rába Ro -
land.


