
SZINHÁZ FILM

ILLES ENDRE Új SZINMŰVE

Amióta Illés Endre "Törtetők" címü darabján keresztül sikerrel
próbálkozott meg írói mondanivalói színpadi megelevenítésével, azóta
újabb és újabb belső indítások hatására keresi a drámai kifejeződésnek

azt a szerenesés formáját, amely helyes részarányt biztosít mind írói
társadalcmkrttíkéjénak, mind pedig az embersorsok szinszerűen plasztikus
megjeleriítésének. A "Hazugok" címü darabja, mely a Művész Színház
első bemutatója az új naptári évben, műfajilag "középfajú színmű". Tár
gyát a második világháború előtti magyar polgári társadalom milíőjéből

veszi és arra mutat rá, hogy az ál-ság, a hazugság bacillusa milyen mé
lyen beleette magát a polgári osztály csontrendszerébe, mennyire látszat
hajszolás, csak a kűlső máz megóvása, tudatos képmutatás, egyszóval
hipokrizis volt e társadalmi réteg számára az igaz értelemben vett
becsület. A tragikus életérzésű ember ezt a mondanivalót kétségkívül
heroikus alakok erős drámai konfliktusain keresztül görgette volna végig,
hogy a vád és lelkiismeretfurdalás mázsás köveit hengerítse a színpadról
a nézők lelkére. A szatirikus emberábrázoló karikatúrákká torzult figu
rák groteszk helyzeteíben gúnyolta volna ki a letűnt kort, harsogó derűt

fakasztva. Illés pontosan ismeri a pesti publikum valóságigényét, amely
sem az idealizálás, sein pedig a karríkírozás írányában nem tűri a szélső

ségeket és megmarad azon a középúton, mely a drámaírodalmunkból
sohasem híányzó színpadi önkritikának hagyományos útja és amelynek
egyik remekbesikerült határjelzőjét. Eötvös József "Éljen az egyenlőség"

című vígjátékát nemrégen újította fel a Kis Színház.
Illés Takács Mihály vegyészprofesszor otthonába vezeti a nézőket

Ebben az otthonban egy zsarnoki hajlamú, rosszindulatú, rideg modorú,
sértődékeny öreg nagynéni, Pauli mama árnyékában él a "család". A
csak munkájának és családjának élő derék, becsületes, szorgalmas egye
temi tanár egy vegyészeti gyár kisérleti laboratóriumának a vezetője is
egyben és igy módjában áll, hogy bőkezű támogatója legyen a rajta
élősködőknek. Nemcsak őszintén szerétett második feleségét veszi körül
puha kényelemmel és neveli gondosan gyógyszerésznek készülö, első

házasságából származó fiát, de félbetörött pályájú öccsét, Albit és a kettő

jüket felnevel ő Pauli nénit és annak egyik unokáját, Gazsit is eltartja.
Erről a Takács professzorról azt állította egyszer a család egyik "barátja",
a kétes egzisztenciájú, léha espresso-figura, a notóriusan hazudozó "Kuli",
hogy vegyészeti találmányát, amely hirnevét és karrierjét megalapozta és
az egykor szegény fiút polgári jóléthez juttatta, volt professzora, a dán
Jens hagyatékából lopta, akinek halála után tudományos műveit Takács
rendezte sajtó alá. Ezt a felelőtlenül kimondott rágalmat felszedi az ötlet
szarka zsaroló álhirlapíró, Kabát Gergely és azt a látszatot keltve, hogy
ez az állítás Jens egy levelével igazolható, aminek nyilvánosságra hoza
tala tönkretenné Takács Mihályt, megzsarolja legelőször Pauli nénít.
A régí hípokrita középosztály e jellegzetes képviselője, kinek elve, hogy
amiről nem beszélnek az - nincs, természetesen fizet és hallgat. De egy
más megzsarolásáról mit se tudva, külön-külön fizetnek és hallgatnak a
család többi tagjai is: Mihály öccse, Albi, valamint Mihály egyetemi hall
gató fia, akiben egy bálvány omlik össze, amikor apjáról ezt "megtudja".
Csak Hanna, Mihály felesége nem áll belső küzdelem nélkül kötélnek.
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bár nagynehezen Ő is elhiszi a rágalmat és már-már hajlandó a családi
béke megmentése érdekében Kabát hallgatását megvásárolni, azonban,
amikor szemben ül a zsarolóval egy étteremben, nem tudja magát türtőz

tetni és pofonvágja az állítólagos ujságirót. Ez a pofon botrányt provo
kál, az ügy -a nevek említése nélkül ugyan, de belekerül egy zugujságba,
megtudja a család és csakhamar kiderül, hogy Hanna már a negyedik,
akit Kabát a családból megzsarolt. Megkezdődik Pauli mama parancsára
az eltussolási manőver, mert így kívánja az úri-polgári "morál", De
Takács Mihály is szelet kap és kinyomozza az ügyet. Megdöbbenve jön
rá, hogy olyan családban él, amelynek minden tagja tolvajnak, becstelen
nek tartja őt és ugyanakkor képmutatásból. a helyzet megóvása érdeké
ben tiszteletet hazudik neki.

Takács, a hazugság nagy ellensége a hazugok ellen fordítja saját
fegyvereiket. Otvenedik születésnapjén a poharazás után, látszatra spíc-:
cesen "bevallja" ifjúkori botlását, a soha el nem követett lopást. Pauli
"mama" erre könyörtelenül számüzi körükből Mihályt ostoba őszínteségé

ért. Most már, hogy nyíltan tudni kényszerül Mihály "búnét", nem azo
nosulhat többé vele, mert a hipokríta morál elnéz a leplezett bűn felett.
de nem tűrí az őszinteség mezítelenségét. A végső fordulat természetesen
felfedí az igazságot, amely a képmutató, hazug polgári "erkölcstan" bu
kását is jelenti egyben, amikor Mihály helyett Pauli néni és Albi vonul
nak ki a világból a "számüzetésbe'.

tehet, Takács Mihály tiszta erkölcstana az emberi őszinteséget, az
igazsághoz, nyiltsághoz való ragaszkodást illetően talán nem érvényesült
volna ilyen kizárólagos egyértelműséggel, mint a színmű jelen formájá
ban, de a cselekmény új fordulattal és a hipokritizmus képviselőinek

portréja egy-egy markáns vonással lett volna gazdagabb, ha Illés úgy
bonyolítja a mesét, hogy a harmadik felvonásban az derül ki: Kabát
Gergely Takács professzort is megzsarolta! Ot ellenben azzal, hogy
Pauli néníről, meg Albiról. az öccséről hozott publikálható "anyagot",
Pauli marnáék azért "dültek be" Kabátnak, mert mindegyik önmaga után
ítélve meg embertársát, könnyen elhitték Mihályról az álhírlapíró rágal
mát. A különbség csak annyi, hogy ez a csoport rosszhiszeműségből,

Takács viszont a bizonyító tények hatása alatt hitt Kabátnak: aminek le
leplezéséért Takács fizetett. az mind igaz volt, amiért a "család", az 
hazugság. Igy Takács Mihály nem eleve kiszemelt képviselője lenne az
igazságosságnak, hanem olyan vígjátéki alak, aki saját bőrén tanulja
meg, hogy hova vezet, ha valaki hazugsággal akarja takargatni a való
ságot. A "tanulság" így az lett volna, hogy az igazság és a hazugság
különvaló, egymással összeegyeztethetetlen mivoltát csak a valóság nyílt
és őszinte tárgyalása tárhatja fel. Es a szerző elkerülte volna azt a lát
szatot, mintha idealizált hősében. a professzorban il polgári osztály job
bik töredékét akarta volna !! Joríffkální.

A darab szinpadi előaél~lsának megtervezői és kivitelezői könnyen
eshettek abba a kisértésbe, hogy a "társadalmi színmü" súlyosabb hang
szerelésében interpretálják il "Hazugok"·at. Bár az írói szövegnek ez· a
felfogás se mondott volna ellent, a helyes színházi ösztön a vigjáték felé
hangolta az elöadást. Ebből a szempontból a stílus töretlen, egyenes
vonalú és Apáti Imre, - aki különben a zsaroló álhírlapíró finom részlet
munkában gazdag és érdekesen mulatságos ábrázolásával gazdagította
karakterszmészi alakításainak változatos sorát -, a tőle megszokott biz
tos játékmestcri érzékkel rendezte a darabot. Takács professzor szerepe
ben Ajtai Andor szinészi őszintesége, eszköztelen becsületessége köny
nyen és hitelesen azonosult az író alakjával. Strindberg .Halálténcv-ának
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démonikusan gonosz Alice-a óta először jelent meg színészi tudásához
méltó, ezúttal azonban mulatságosan gonosz szerepben, a hetvenéves
Pauli néni maszkjában a színpadon Peéry Piri. Az összes "öregasszony"·
sablonok eldobásával teremtett a szinpadra egy torzlelkü úrasszonyt, aki
polgárí formalizmusban született, nőtt fel. él és hal majd meg, merev
külsőség-mániájával állandóan a nevetségesség ellenállhatatlan hatását
árasztva maga körül. Sennyei Vera a szinpadjainkról egyre inkább ki
vesző többszólamú játékot produkálva ínterpretálja Hanna kétségtelenül
egyszólamú szerepét. A "szalón-dáma" modern változatának, a jellem
alakok felé egyéniesülő asszonyoknak nincs ma biztosabb ösztönű életre
keltője, mint ö. Fónay Márta azt bizonyítja egyepizódszerepben, hogy
humora nem korpulenciájából, hanem egészséges, valóságtartalmú alak
teremtő fantáziából fakad. Darvas Iván Gazsi jellegzetesen mai, gyanús
üzletek után futkosó és hitvány eszközök alkalmazásától se visszariadó
alakját, Dékány László pedig az apja sorsáért aggódó, lelkes egyetemi
hallgató Ferit kelti életre az együttesben. A professzor félbemaradt pá
lyájú öccsét, Albit, akit életképtelenné bénítottak bátyja sikerei és saját
csekélyebb értékűségének tudata, - Deák Lőrinc játszotta, egy náci
beállítottságú korrupt országgyűlési képviselő ellenszenves fígurájából
Olasz János csinált vígjátéki alakot.

Németh .AntaJ

JEGYZETEK A FILM-HAMLETRŰL

I.

Laurence Olivíer, a Budapesten most bemutatott Hamlet-film alko
tója, jó ismerőse a mozilátogató közönségnek. Legtöbb nagysikerű filmjét
játszották nálunk is. Ezen túlmenően azonban Angliában mint a ma élő

legnagyobb Shekespeare-színészt tartják nyilván. Ezt elöljároba el kellett
mondani róla, hogy mindjárt hozzátehessük: hazájában nem fogadta egy
öntetű és lelkes elismerés azt a törekvését, amellyel Shakespeare műveit

a mozilátogatók százezres, sőt milliós tömegeihez is el akarja vinni. Nagy
vita keletkezett különösen éppen a Hamlet körül. Meggyőző érvek és ellen
érvek hangzottak el a mű mellett és ellene; ez a tény már magábanvéve is
indokolttá tenné, hogy kicsit részletesebben foglalkozzunk ezzel a film
mel, még ha nem is volna ma Budapest legnagyobb "színházi eseménye".

Függetlenül a később elmondandóktól, a Hamlet után az az érzé
sünk, hogy ez körülbelül az a maximum, amit filmen Shakespeare-ből

adni lehet. Ezen túl már csak arról lehet vitatkozni, hogy teljes vagy leg
alább is elég-e amit a film ad, s ha nem teljes vagy nem elég, akkor
szabad volt-e elkészíteni?

De lássuk dióhéjban az egymással szemben álló nézeteket. A film
elleneseinek legfőbb érve az, hogy egy olyan dráma, mint a Hamlet, nem
adható elő filmen a szöveg jelentős megkurtítása nélkül. Márpedig a dráma
elsősorban mégis csak irodalom, amelynek müvészi kifejező eszköze a szó,
a mondat. S ha erre a filmes azt mondja, hogy ő egy jól beállított és ügye
sen fényképezett jelenettel közvetlenül tudja érzékeltetni azt, aminek meg
jelenítéséhez Shakespeare-nek terjengős dialógusokra volt szüksége,
akkor a válasz erre az: "éppen ezért örüljünk, hogy Shakespeare a tizen
hetedik században élt és nem film-storykat kellett írnia. Mert amilyen
praktikus szinházi ember volt - írói mivolta mellett is -, bizonyára sok
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mindent rábízott volna, akár a modern színpad, akár a film szcenikai lehe
tőségeire és az irodalom akkor mindenesetre szegényebb maradt volna jó
néhány gyönyörű monológgal. Azonkivül az irodalomban nemcsak a mon
danivaló a fontos, hanem a mondás mikéntje is. Es a Hamlet éppen az a
mü, ahol ez a szempont különösen fontos. A film a vizuális hatás közvet
lenebb eszközeivel egyértelmüen szuggerál ott is, ahol az író a fantázia
bővebb csapongására ad lehetőséget.

Mindezekkel szemben a film-barátok arra hivatkoznak, hogy a
Shakespeare-darabokat színpadon sem lehet kurtítás nélkül előadni. Ezek
a darabok azonkívül úgyszólván mindig robbantják a szinpad kereteit.
A színpad lehetőségeihez alkalmazott jelenetezésüket mai szemmel sok
szor érezzük erőszakoltnak. A film korlátlanul tudja változtatni a cse
lekmény színhelyét és így sokkal folyamatosabbá tudja tenni azt. Shakes
peare - mondják - maga lett volna a legboldogabb, ha Ofélia halálának
körülményeit nemcsak a királyné szavaival mondathatta volna el, hanem
úgy meg is tudta volna jeleniteni, mint azt a film - egyébként egyik leg
poétikusabb jelenetében - megteszi. Helsingör várának ködben úszó,
komor, nyirkos falai, amelyeken az Eszaki-tenger hullámai törnek meg s
amelyeket csak a film tud így elénk vetíteni, egy csapásra megadják a
darabnak azt az atmoszférát, amely Shakespeare szándékainak megfelel.

E kis ízelítőből is látszik, hogya vita többé-kevésbbé kilátástalan a
két párt között. Maga a film alkotója, Laurence Olivier a vitában csak a
pedagógiai szempontra hivatkozott s ez talán az ő javára dönti el a kér
dést. A színház - úgymond - bizonyos mértékig mindig csak kevés
kiváltságosok számára lesz hozzáférhető, a filmet százezrek és milliók
nézik meg és mindenképpen megnézik. Miért ne adjunk nekik legalább
képet az emberi szellem legmagasabb csúcsairóI. Akit a darab így meg
fog, talán nem áll meg P.s elmegy majd a színházba is. Ebben minden
bizonnyal igaza van. Legtöbb ember azzal a vággyal jön ki a moziból a
film-Hemlet megtekintése után, hogy most hamarosan színpadon is meg
nézze, s ez az érzés egyszerre igazolja Oliviert és az orthodox irodalmá
rokat. Oliviert, mert elérte célját, az irodalmárokat, mert amellett bizo
nyit, hogya mű így nem tud maradéktalan kielégülést nyujtani.

Ami mármost magát a filmalkotást illeti, mindenesetre meg kell
állapítani, hogy anagy müvész azzal az áhitattal nyúlt Shakespeare-nak
talán mindenek között legnagyobb alkotásához, amelyet töle joggal el lehe
tett várni. A szövegböl is igyekezett a maximumot megtartani; ennek
eredménye, hogya film leforgatása teljes három órát vesz igénybe. Film
ből három óra, tudjuk, igen sok idő, és jó filmnek kell lennie, amelyik
ennyi idö alatt nem fáraszt el. vagy nem válik érdektelenné. A Hamlet
jó film és mint kiderül, maga a dráma kitünő film-story is. Nagyon keveset
kellett - nem szövegben - hozzátenni, hogy filmen is megállja a helyét.
Laurence Olivler, aki egyszemélyben forgatókönyv-író, rendező és fő

szereplő, az eredeti jelenetezést is megtartotta és a szinpadnál többet csak
ott nyujtott, ahol úgy érezte, hogy pótolnia kell azt a hiányt, ami az élő

szóval elmondott dikcióval szemben, a moziban mindig csak másodlagos
hangszóró-hang rovására fennáll. Igy mikor Ofélia elmeséli apjának Hamlet
furcsa látogatását, a filmen ez szemünk előtt is megjelenik. Ugyanígy lát
juk a folyóban elúszni Ofélia egy;e süllyedő testét, valamint azt a jele
netet, amikor Hamletet a kalózok fogságba ejtik. Mindezek a jelenetek
azonban éppen csak hogy jeleznek és semmikép sem tolakszanak az elő

térbe. Mert a filmmegkívánta mozgalmasságot inkább azzal igyekszik
elérni a rendező, hogy lehetőleg nem hagyja sokáig egy helyben beszél
tetni szereplőít, hanem a dialógusok egy részét mozgás közben mondatja

135



el velük. A szellem - szellemibb szellem, mint amilyet szinpadon valaha
is meg lehetne jeleníteni - az őrhelyről kivezeti Hamletet egy szédítő

bástyafokra és itt mondja el a szövegét, S hogy mennyire filmszerű cse
lekmény is a Hamlet, azt legjobban a vívó-jelenetnél érezzük. Gondoljunk
csak vissza: ilyen romantikus, kosztümös filmet szinte el sem tudunk kép
zelni ilyen befejező vívó-jelenet nélkül.

A Hamlet tehát - ismételjük - jó film. Más kérdés azután, ha
valaki azt kérdezi, mit ad a műből és hogyan adja. Mindenekelőtt elkerül
hetetlen, hogy a film- más természetűek lévén hatásának eszközei ._.
gyakran ott forrósodik fel, ahol a dráma egységes kompozíciója ezt
kevésbbé kívánja, míg ellaposit részeket, ahol pedig az írói mondanivaló és
a jellemek összeütközése legjobban kellene hogy megrázzon. A jellern
ábrázolás amúgyis egyik legnehezebb buktatója az ilyen filmesitett dré
máknak. A film egy kicsit mindig megmarad az idealizált jók és idealizált
gonoszok harcának. A főszereplőn kívül rendszerint alig tűr meg egyé·
niségeket. Menthetetlenül tipizál; ezt a sorsot nem kerűlték el a Hamlet
alakjai sem. Gertrúd az ágyas, Polonius az intrikus, Ofélia a drámai
szende, Horatio a derék férfi stb. stb. Cselekvéseik motívumaí nagymér
tékben leegyszerüsödnek.

Mindez rányomja bélyegét a főszereplő Laurence Oliviernek az egész
filmet betöltő Hamlet-alakjára is. Irodalmi közhely. hogy Hamlet a világ
irodalom legtalányosabb figurája. Elméletek alakultak ki körülötte: volt,
aki természetellenes hajlamokkal vádolta meg, mások az elvetélt forradal
márt látják benne, hORY egy korszerűbb értelmezést ís emlftsünk. De talán
Hamlet alakjában az a leglényegesebb, hogy ö azt az embert személyesíti
meg, akire a sors egészen más feladatot és magatartást kényszerit rá, mint
ami érzése szerint hajlamainak megfelel. A saját tragikus sorsán túl ez
ad egyéniségének legáltalánosabban emberi értelmet. Szinte elképesztö
és csak az igazán nagy zseni kiváltsága, hogy valaki három évszázaddal
ezelőtt a magáraébredt és szélesrefeszitett öntudatú reneszánsz ember
korában meglásson és megrajzoljon egy olyan figurát, akinek minden
kétséget és tépelődését a mély lélektani tudomány mai fejlettségének fokán
csak a mai kor embere tudja igazán megérteni. Alig lehet ma tudatosan
gondolkodó embert elképzelni, aki egyszer-másszor ne ébredt volna arra
a felismerésre. hogy öröklött adottságai, családi kapcsolatai és életének
töle teljesen független és rajta kívülálló körülményei sokszor olyan maga
tartást kényszerítenek reá, amelyet semmiképp sem tud a magáénak val
lani és mégsem képes változtatni rajta. Aki keresztény módra nézi az éle
tet, könnyebben elviseli ezt, mert a számára idegen vagy érthetetlen dol
gokban is az isteni gondviselés intézkedését látja. Akiben azonban nincs
meg ez a feltétlen bizalom és nincs, mint Horatio, olyan természettel meg
áldva, hogy - Hamlet szavával élve - jót és rosszat egyaránt elviseljen,
az vagy fellázad a könyörtelen sors ellen, vagy összeroppan annak súlya
alatt. Hamlet, hajlamainál fogva, semmire sem alkalmas kevésbbé, mint
arra, hogy apja alávaló meggyilkolását megbosszulja. De a sors elleni
lázadástól visszatartja, az összeroppanástól pedig megóvja az a körül
mény, hogy erkölcsi érzéke valójában követeli a bűn megtorlását. Kétségbe
csak azért esik, mert sem méltónak, sem alkalmasnak nem érzi magát
a feladatra. Ezért a sok tépelődés és halogatás, és noha a szellem közlésé
nek igazságában kornolyan első perctől fogva nem kételkedett, mégis
megrendezi a csapdábaejtő szinielőadást, miközben szavaiból kiérezzük
azt a saját magának is alig bevallott reménységet, hogy hátha mégis ártat
lan a király és csak a gonoszlélek akarta őt tőrbe ejteni.

Talán a filmmel együttjáró sok premier-plan, talán Laurence Olivier
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erős egyénisége okozta, hogy Hamletje robusztusabbra sikerűlt, mint ami
lyennek ezt a művészetekért rajongó, gyengédlelkű és nagyon is intellek
tuális fiatal herceget elképzelnénk. Ez a Hamlet néha filozofikus rezigná
cióval, néha pedig szinte kemény céltudatossággal készül a bosszú művére

és ezért egy kicsit adósunk marad a kikerülhetetlen sors alatti szenvedés
gyötrelmeivel. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Hamletje mint ala
kítás azért igy is ne volna páratlan és felejthetetlen. A film többi alakja
azonban szinte csak belőle él és általa nyer értelmet, ami persze megint
nem egészen hű az eredeti Shakespeare-i műhöz.

Mégis: Laurence Olivier nem tett rossz szolgálatot Shakespeare
ügyének és még kevésbbé tett rossz szolgálatot a film ügyének. Ez utóbbit
olyan müvészí feladat színvonalára emelte, hogy erre való alkalmasságát
ezek után nehéz lesz kétségbevonni. Doromby Károly

II.

Még Shakespeare színpadí előadásának is vannak ellenzői: azok.
akik elsősorban a költöt csodálják benne. Minél virtuózabb alakátéléssel
kelti életre a színészi játék a költő-teremtette alakokat, annál valószínűbb,

hogy II textus szépségeiről az akció hatásosságára terelődik a nézők

figyelme, mig a költői szöveg túlzott hangsúlyozása, beszédművészettel

történő interpretálása a színházi lényeg szükségszerü elhomályosodásával
jár. Ha Babits Mihály elvileg ellene volt a Shakespeare-drámák színpadí
megelevenítésének, akkor mennyire átérezte volna egy film-Hámlet kettős

parodoxonát: a mozi formanyelvén szólal meg egy színházi előadás. ami
kor a színpadi játék is míndenkor csak meghamisítása, egyféle, korlátolt,
tehát gyarló értelmezése lehet az univerzális költőnek. Mert kétségtelen,
hogy nehéz az emberi önkifejeződések sorában nagyobb műfaji ellentétet
elképzelni, mint ami a költészet és a film között fennáll.

Olivier a hangos film teljes technikai apparátusával rögzítette sza
lagra a Ielkében élő drámai előadást, Hangsúlyoznunk kell, hogy ez a
Hamlet nem film-művészeti alkotás. abban az értelemben, ahogyan egyes
nagy alkotó rendezők megkisérelték az önálló formanyelvű művészet szin
vonalára emelni a mozít, hanem - lenyűgözöen fotografált színház. Az
a néhány vizuális betét, mely illusztrálva jelenít meg elmondott dialógus
részleteket, még nem teszi lényegében filmmé Olivier Hemlet-produkcióját.
Laurence Olívíer nyilvánvalóan nem is egy Hamlet-filmet akart alkotni
úgy. ahogy annak idején Murnau a Faust-témát (és nem Goethe drámáját,
melyet csupán részleteiben, anyaguI használt fel), filmre vitte. O a shakes
pearei dráma egy ideális előadását akarta megörökíteni és sokszorosított
példányban szétküldeni a világba.

Olivier, a rendező, a Hamlet-dráma esetében a minimumra egyszerű

síti a külsöségeket. Nemhogy kiegészíteni akarná az akciót, de még a
drámáról is lefejti a neki fölöslegesnek tűnő szálakat, - így kimaradnak
Rosenkrantz és Guildenstern, Fortmbras és az egész norvég konfliktus -,
hogy szinte "kamara dráma't-szerűen, a költői alakokat megjelenítő színé
szek játékén keresztül elevenedjen elénk a cselekmény. Az akció menete
jelenetről-jelenetrehíven követi a drámát, csupán egyetlen jelenet-átdobást
enged meg magának Olivier: a nagy monológot nem az Ophéliával való
találkozás előtt, hanem utána mondja el. Tudjuk, hogya dráma első

quarle-kiadása mennvire hiánvos és zavaros, a második quarte csaknem
kétszer akkorára kiegészítve jelent meg, a foltó-kiadás szövege mégis eltér
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ettől: hiányzanak részek a második quarteból és vannak. benne újak. Ilyen
körülmények között minden alapot nélkülöző irodalmi sznobizmus a költő

érinthetetlenségének jelszavával ragaszkodni egy olyan rossz tradícióhoz,
amelynek az első rabló-kiadások lelkiismeretlen sajtó alá rendezői voltak
a "szerzői" és nem Shakespeare. A III. felvonás 1. színéből - amelyben a
király, királyné, Polonius megbeszélik Hamlet és Ophélia előre elrendezett
beszélgetésének kihallgatását, - kikérült a "Lenni, vagy nem lenni .. .",
mint ami logikátlanul szakítja meg a jelenet folyamatosságá! és a pár
jelenet után, amikor Hamlet Ophélia kétszínűségére rádöbbenve, szerelmé
ben mélyen megcsalódva rohan el, ki a szabad levegőre, fel a bástyákra,
a mélység fölé állva, a morajló tengerre kitekintve szólal meg lelkében II
kísértő gondolat: ,Lenni vagy nem lenni.,." De a tőr kiesik kezéből és
lehull él mélybe. Az, hogy Hamlet e monol6gban a halál utáni valamiről

elmélkedve így aposztrofálja a túlvilágot: "a nem ismert tartomány, mely
ből nem tér meg utazó", amikor pedig az 1. felvonás 5. színében éppen 6
hosszan beszél apja szellemével, - nem tünt fel Oliviernek, különben
a szellemmel való találkozás előtt iktatta volna be e monológot, ahol ere
detileg a kiadók által meg nem csonkltott költői szöveg szerint is állania
kellett. .

A film .Jielsíngört" vára igen helyesen, képzeletbeli alkotás és
semmi köze a történelmi dán királyi kastélyhoz. szinte fantasztikusnak ható
puritán szinhelye a drámai akciónak. A felvevőgép zökkenésmentesen
suhan teremről-teremre. folyosókon át és a kanyargó lépcsőkön fel a mell
véd nélküli várfalakra. A gép objektívje mindig a lényegesre irányul, az
"udvar" még akkor sem "illusztrál", amikor pedig döntő segítségére siet
hetne a színészek száján elhangzó költői dikciónak. Ebben a monumentális,
masszív, három dimenziós várban követi a hangosfilm felvevőjének jóvol
tából d film nézője a shakespearei hősök sorsát, amelyet egy reprezen
tatív angol együttes kelt életre a címszerepet is játszó Laurence Olivier
rel az élen.

Milyen Olivier Hamlet-alakítása?
Erre talán azzal a látszólagos paradoxonnal felelhetnénk. hogy túl

ságosan angol és nem eléggé shakespearei. Shakespeare egyik - minden
művében visszatérő -, hol játékosan, hol félelmetesen eléje bukkanó pro
blémája: il játék és a valóság antithetikus drámai ábrázolása. Drámáinak
alakjai között mindig akad olyan, aki elrejtve igazi énjét, egy új személyi
ség maszkjában valamilyen "szerepet" játszik a cselekmény keretében, Ott
van a kötődö suhancot mírnelő gyengéd Rosalínda, vagy az apródként nőt

hódító Viola, de ott az önmagát őrültnek tettető Edgár is a valóban tébo
lyodott Lear mellett, Alakjai néha leplezni akarják a valót azzal, aminek
látszanak, néha azonban önmagukat leplezik le a játékkal. Szerintem
Hamlet tetteti ugyan az őrültséget, de az, hogy éppen az őrültség ál
arca mögé rejti a bosszú halogatását leplező, "bizonyosság"-kereső szán
dékát, már önlelket leleplező mozzanat, amit az alak életrekeltője nem
hagyhat figyelmen kivül. Olivier még a megjátszott őrület szimptomái
val is adós maradt, nemhogy félelmessé tudott volna válni azokban a pil
lanatokban, amikor a "szerep" urrá lesz Hamleten és a "játék" már-már
valósággá válik. Amikor végigfut a hideg a néző hátán: "megörült'" 
aztán amikor ismét visszabillen a hamleti lélek a tudatos megnyilatkozások
síkjára, ismét megnyugszik, hogy "nem, nem, csak tetteti". Szerintem
a játék és a valóság mágikus eggyéváJás-képessége az alakok életérzésé
nek legjellegzetesebben shakespearei tulajdonsága. Olivier mindvégig
józan, értelmi énjének törvényei szerint cselekvö Hamletet állított elénk,
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ami megóvta attól, hogy esetleg vitázzunk egy problematikus felfogású
alakítéssal, de megakadályozta egyben azt ís, hogy egy elbűvölő és szik
rázó színész-egyéniség alkotó megtárulkozásának legyünk élmény-részesei.
Korrekt, a konzervativ angol színházi hagyományok tiszteletétől sugárzó
Hamlet-alakítást nyujt a film keretében, mely még egy ritka stílus-gyüjte
ményt is produkál: a színpadi alakításnak hibátlan hozzáhangolását a túl
zások íránt a színházi néző szeménél százszor érzékenyebb felvevőgép

tencséhez. Eszköztelenü1 puritán játéka a szó legszorosabb értelmében
sokáig iskolapélda maradhat a felnövő színésznemzedékek számára.

Míg Olívíer esetében a magasrendü színészi "tudás", afélelmesen
biztos és nemes módszerekkel ható játéktechníka feledteti a rendkívülinek,
a szokatlannak hiányát. a reprezentatív előadás többi szereplőível kapcso
latban ez nehezen mondható el. A "bika Claudius", ez a "parázna, vér
nősző barom" nem az a prae-renaissance alak volt, ami képzeletünk szín
padán. A kupa oda-odavágása nem pótolta a gátlásnélküli tett-embert, aki
dramaturgiai ellenpontot képvisel a német egyetemről hazatért filozófiá
val, kételkedésssel fertőzött Hamlettel szemben. Egy nagy vitalítású és el
söprő szuggesztivitású, vérbő színészegyéníség kellett volna ideI A királyné
alakítója sem volt egy ilytm Claudiushoz méltó partner. Gertrud csak a
fiával való nagy jelenetében döbben bűne tudatára, addig jobban érzi
magát a vele rokonlelkű Claudius, mint érezte a megölt, ájtatos Hamlet
király hitvesi ágyában. Fia iránti szinte testi szeretetét jól érzékeltette a
rendezés, de adós maradt a földi örömökre született harsogó húsú némber
ábrázolásával

A költő-teremtette alak és a megjelenítő színész kettőssége tovább
folytatódik. Ophéliának szlvescbben láttuk volna az elbűvölő egyéniségű

Vivian Leight, aki gyakran játszotta férje Hamletje mellett ezt a szerepet,
többek között 1937-ben Helsingőrben is, a vár udvarán, szabadtéri előadás

ban. A film Ophélíéja sem adott egyp.ni pluszt az alakhoz. csak mint
valami nemes kosztümöt, bizarr szépségű arccal hordta a szerepet. Leg
távolabb Horatio alakítója állt a reá osztott szerep jellemétől. A királyi
Hamlet e hűséges holdja, mélységes szerénységében nem jelentéktelen,
mint a szerepet játszó színész volt. Fényét rajongott barátjától nyeri, amí
kor kíhúny e fény, benne is meghal az egész világI A filmből kímaradt
Fortinbras tisztelgő szavait Horatio mondta, anélkül, hogy torkában dobo
gott volna vergődő szíve. Polonius sem az az egyrétű színpadi fecsegő,

amivé jellemkomikusok komédiás becsvágya egyszerűsítette évszázadok
óta. Polonius eszes, politikus és nem szenilis aggastyán, aminek játszani
szokták és aminek nemesebb változatát láttuk viszont a filmen. Ez a 45-50
között lévő udvari ember e veszedelmes korszakban, amikor olcsó az
emberélet, hogy pozícióját tartsa és átmentse magát egyik úr szolgálatából
a másikéba. csak játssza a veszélytelen szenilis fecsegőt. Amikor négy
szemközt van fiával, talpraesett, okos, sőt bölcs tanácsokkal látja el, leá
nyával szemben is a józan helyzetismeret diktálja szavait. Shakespeare!
akkor lett volna e figura, ha érzékeltetni tudta volna a poloniusi igazi
egyéniség és a világ felé játszott "szerep' kettösségét.

Kétségtelen, hogy eredetileg filmnek írott storykban nem szoktak
ilyen bonyolult jellemeket szerepeltetni, mint amilyeneket Shakespeare
mozgat a színpadán. Ezért a fenti birálat nem is a film-kritika szerény mér
tékegységével próbálta lemérni a színészek munkáját, de nem is az átlag
színházi teljesítmény szemszögéből ítélt ilyen szigorúan, hanem a legma
gasabb esztétikai igénymértéket alkalmazta, ahogy azt Shakespeare és egy
ilyen reprezentatív Hamlet-produkció megköveteli. Németh Antal
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