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Gondolatok Shakespeare
Hamletjéről
BERNARDO Ki az?
'
FRANCISCO Nem úgy: te állj s felelj :
ki vagy? BERNARDO Sokáig
éljen a király!
A Hamlet körüli - sokunkat megoldási

kísérletekre késztető - problémák háttere
feltehetően az, hogy a darab látszólagos
cselekménye és Shakespeare mondanivalója nem fedik egymást.
Hamlet a főszereplője a drámai eseményeknek mind az akciók, mind a vonzatok
szempontjából, jelenlétét mégis inkább a
kívülálló szemlélő szerepeként érzékeljük.
Ugyanakkor minden rezdülésében élő
személy, aki a konkrét viszonyok
hálójának minden egyes összetevő-jével
személyes kapcsolatban is áll, s nincs
módja elzárkózni különösnek tűnő látásmódja mögé.
Mindez még nem involválhatna drámai
konfliktust - méghozzá határozottan egyéni
és speciális drámai konfliktust
amennyiben Hamletnek nem lenne
pontosan körülhatárolt feladata, amelyet
meg kell oldania: nevezetesen, hogy meg
kell ölnie a királyt, olyan erkölcsi kényszer hatására, mely többszörösen kötelező
rá nézve. Kötelező, mert apja mondja;
kötelező, mert apját meggyilkolták, és ez
az ősi törvény szerint boszszút kíván; és
kötelező, mert apja túl-világi szelleme
avatja be őt a történtekbe, meggyilkolt
apja szenvedő kontinuuma igényli a földi
igazsági evést.
A dráma érdemi kibontakozása szempontjából lényegtelen, hogy Hamlet
mintegy hallucinációs élmény révén jut a
történeti igazság birtokába. Sajátos dramaturgiai fogása itt Shakespeare-nek, hogy
Hamlet bizalmas emberei közül még
néhányan „élő " valóságként észlel-hetik a
szellemet, elhárítva így még a lehetőségét
is
annak,
hogy
Hamletet
kóros
személyiségnek tekinthessük. Ugyanakkora„jelenés " dramaturgiailag megkönynyíti Hamletnek, hogy terve véghezvitele
érdekében
elmeháborodottnak
tettesse
magát. Ez egyébként az életbenmaradási és
cselszövési mimikri egyik ősi formája is.
Amikor Shakespeare Ophelia esetében
valóságos
elmekóros
állapotot
akar
ábrázolni, pontosan megtalálja azt a
formát, amely mögé mást nem lehet
elképzelni.
Kétségtelen, hogy Hamlet nem köny-

nyen áttekinthető jellem. Nem sorolható
ugyan a kóros karaktertípusok közé,
tragédiabeli talányos, nem logikus magatartásformái mögött mégis világosan
érezzük a lelki szerkezet problematikus
bonyolultságát, a nem tipizálható - a
furcsában sem tipizálható - egyedi jellegét. Hamlet végeredményben olyan embert
testesít meg, aki, mint létező, nem
valószínűsíthető, inkább egyfajta gondolati konstrukció életre keltésének hat.
Gondolati konstrukcióként azonban nagyon is valószerű, olyan tartalmak hordozója, amelyek nem idegenek az emberi
élettől. Hamlet valószerűtlensége és
valószerűsége tehát egyszerre érzékelhető
anélkül, hogy megjelenésének hitelessége
a drámai közegben kérdésessé válhatna.
Valószerűségét aláhúzza feladatának a
gyakorlat síkján való elvállalása, elvégzési kénvszerének reális motiváltsága, a kor
és a szokások hitelesítő bélyege. Valószerűtlenségét ugyanakkor a valósággal
szembeni alapvető ambivalenciája, a „reális " magatartásformák, gondolatvilág,
reflexiók állandó megkérdőjelezése tart-ja
fenn. A cselekvés számára nem evidens,
szükségleti jellegű emberi tevékenység,
mert
talányos
számára
annak
a
szubsztrátumnak a jelentősége, amelyre a
többiek cselekedetei irányulnak, amely-re
rövid távú célrendszerük vonatkozik.
Végső fokon Hamlet minden sajátossága visszavezethető arra a külonös viszonyra, amely közte és a valóság között
folyamatos és dinamikus feszültséget teremtve áll fenn, s amelynek kettős vetülete van: egy etikai és egy filozófiai. Tulajdonképpen ezek fiktív ütközése Hamlet
belső világában termeli a feszültséget és a
sajátos hamleti gondolatokat, amelyek
folyondárként hálózzák be cselekedeteit és
teszik saját maga számára is kérdésessé
célkitűzései értelmét.
Hamlet,
konzekvens
gondolkodása
révén, átéli az emberlét paradoxonát:
elfogadja emberi mivoltának konzekvenciáit, de állandóan kísérti az emberi
cselekvés logikátlansága, értelmetlensége.
Kifinomult intellektusa révén minden
tényezővel egyidejűleg számol, s mint
tökéletesre csiszolt gyémánt, prizmaként
sziporkázza reflexióit.
A
feloldhatatlan
dilemma
az
önpusztítás lehetőségét is magában rejti,
Hamlet számára azonban ez a megoldási
mód fel sem merül, helyesebben nem szó
szerinti formájában merül fel: számára a
filozófiailag
megkérdőjelezett,
de
cselekvő emberként vállalt etikai struktúra
csorbítha-

tatlansága a puszta fennmaradás
kényszerénél előbbre való.
Hamlet drámája így is alapvetően filozófiai, de Shakespeare tévedhetetlenül
nem gondolati, hanem létezési dráma
hordozójává alakítja Hamletet. Ebben az
értelmezésben Hamlet problémája csak
késő századok múlva válik tényleges
filozófiai tartalommá. Shakespeare azonban már akkor is világosan fogalmaz:
„Lenni, vagy nem lenni: az itt a kérdés. "
Erről szól a Hamlet, és ez Hamlet minden
rejtélyének megoldása is. Gondolkodása
során eljut a létezés értelmének feszegetéséhez, ez azonban nem jelenti egyidejűleg cselekvőképességének megbénulását, sőt, a cselekvést Hamlet eszközként, mintegy tükörként használja a lét
értelmének kutatásában. Ezért válik
minden cselekedete saját maga számára is
talányossá, ezért nem kap soha egyértelmű választ a maga által feltett kérdésekre, hiszen - bár meggondoltan cselekszik, a cselekvés nem oldhatja meg a
hamleti problémát.
I lamlet szigetként különül el a tragédia
többi szereplőjétől. Azt is mondhatnánk,
hogy míg a többiek egyéni tragédiák
megtestesítői, Hamlet az ember tragéd iájának
a reprezentánsa. (Érdekes, egy más
alkalommal tárgyalandó párhuzam adódik
itt Shakespeare és Madách műve között.)
Olyan
dilemma
hordozója,
amely
környezete számára rejtett marad és
felfoghatatlan, ő viszont a dolog természetéből adódóan képtelen azt megoldani.
A megoldási képtelenség tudata és a
megoldási kísérlet vállalása teszi emberi
léptékűvé és heroikussá Hamlet küzdelmét,
és ezért küzd mindig saját magával és
sohasem környezetével. Környezetével
csak annyiban áll szemben, amennyi-ben
annak tagjai beleütköznek a hamleti
cselekedetek és gondolkodásmód törvényszerűségeibe. Ennek során nem
hagyhatja, hogy a sors áldozattá redukálja
őt a végkifejletben, ezért egyfajta
önvédelmet is gyakorol. De ami ennél
sokkal fontosabb, nem hagyhatja, hogy
létértelmű gondjai viselésében bárki is zavarja, és mivel csak a dolgok totalitásának
megélése árán hajlandó megválni életétől,
amíg ez nem következik he, minden testi
és szellemi erejével védekezik elpusztítása
ellen. Egyébként nem tulajdonít személyes
jelentőséget
az
ellene
tervezett
merényleteknek.
Ebben a nagyságrendben az elvégzendő
feladat és a hamleti dilemma mintegy
lényegileg azonosul, konkrét és absztrakt
szinten egymás ekvivalenseivé válnak.

Ophelia, a kis hiábavaló, nem tud segíteni Hamletnek. A dolgok logikája
szerint a benne lévő biológiai program
kielégítésén fáradozik, s az elszenvedett
kudarc végletesen kibillenti lelki egyensúlyából. Nyilvánvaló, hogy Hamletnek
nem segíthet nő, hiszen gondolati határhelyzetét nem a folytonosság fenntartásával tisztázhatja, célja nem a dilemma
„átmentése".
Hamlet tragédiabeli feladata ugyan
konkrét, de filozófiai dilemmáját nem
konkretizálhatja emberileg megoldhatóvá.
A hamleti problémát az egyes embernek
gyakorlatilag tilos hordoznia, mert az
szükségképpen
feloldhatatlan
és
pusztulásba visz. Ezért bizonyos értelemben a tabuk közé tartozik.
Hamlet logikája az emberi gondolkodás
egyik hibaforrását testesíti meg, azt a
hibaforrást, amely akkor kezd buzogni,
amikor az ember „hibátlanul" akar
gondolkodni. Ennek steril formája az
őrületet jelentené, a „beépített" feladat
azonban megóvja ettől Hamletet: ő az
etikai ihletésű konkrét cselekvés révén
mindig reális térben mozog. Gondolkodási
konfliktusa „mechanikai" természetűnek
tartható,
az
„emberi
szerkezet"
tökéletlenségéből adódik, vagyis a létezés
titka nem oldható meg az emberi gondolkodás segítségével. Hamlet megkísérli,
mert saját létének konkrét ellentmondásossága elemi erővel készteti erre. Hamlet
ugyanakkor nem filozófus, bár problémája, a „lenni, vagy nem lenni" filozófiai
jellegű. A saját életét éli, de saját létezése
csak kérdőjeleket termel számára.
Létezésének azonban nemcsak értelme
kérdéses - ekkor egyszerű filozófiai
redukcióról lenne szó -, hanem létezése
önmagában véve is az, minden további
magyarázat nélkül. Ezért talányos Hamlet:
nem kérdéseket tesz fel, hanem kérdéseket
él át. Eszmélése során azonossá válik saját
problémájával, nem kívülről közelít hozzá,
mint egy hivatásos gondolkodó. S mivel
így élete és gondolkodása „egy virág",
gondolatai szükségképpen paradoxonok, s
a többiek számára érthetetlenek és
követhetetlenek. Szokványos érzelmei
nincsenek, nem lehetnek, ezért nem
kerülhet hozzá közel senki. Léte
önmagának is talány, ezért nem lehet
bennfentes tagja egy „zsánerképnek",
bármilyen jellegű is legyen az.
Hamlet végeredményben az ember
szimbóluma. Nagy „kérdése", vagy inkább
saját szinonimája: lenni, vagy nem lenni,
az emberi „tragédia", a tudatos

emberi létezés egymondatos esszenciája.
Ha nem jutunk el ennek felismeréséig,
hiába keressük a hamleti képlet, a hamleti
magatartás és megnyilvánulások drámai
rugóit.
Mi lehetett az a mag, mely a történeti
nyersanyagban Shakespeare-t megragadta? Mi késztette arra, hogy Hamletjét
rendhagyó módon alkossa meg? Erre csak
egy magyarázat lehetséges : Hamlet ő
maga. A shakespeare-i oeuvre mögött is
egy Hamlet sejthető, aki mindig el-árulja
kétségeit a cselekmény abszolút értelmét
illetően, és a hangsúlyt a költői reflexió k
ra helyezi. Ennek ellenére Shakespeare
általában logikus, jól érthető drámai
ösztönzőkkel ruházza fel hőseit, s a
cselekvésbeli „tétovaság", az értelem és a
cél „kifordított tenyerű" kezelése csak
Hamlet esetében válik a darab lényegi
vonásává.
A Hamlet kétségtelenül Shakespeare
legjelentősebb műve, az érett mester
minden tapasztalata és költői ereje megnyilatkozik benne. Nagyon valószínű,
hogy Shakespeare addigi életélményei és
drámaírói tevékenysége révén jutott el
annak a „helyzetnek" az átéléséig, amelyet
végül Hamlet személyében exponált.
Önként adódik egy újabb művészi
párhuzam, a dantei : "Az emberélet útjának felén / egy nagy sötétlő erdőbe
jutottam, / mivel az igaz utat nem lelém. I
Ó szörnyű elbeszélni mi van ottan, I s
milyen e sűrű, kúsza, vad vadon: / már
rágondolva reszketek legottan. / A halál
sem sokkal rosszabb, tudom." (Babits
Mihály fordítása.) Nos, ezt akár Hamlet is
mondhatta volna, „az emberélet útjának
felén" szembekerülve azzal a ténnyel, hogy
a
korábban
„magától
értetődő"
megoldások már nem közvetítik az élet
teljességét. A felmerült mélységekkel, az
„emberi pokollal" szemben a cselekedet
vak és süket, minden igyekezet lepattan a
kérdőjelek konok faláról, a képlet megoldhatatlanná válik, amíg az öregkor új
dimenziói meg nem jelennek.
A lelkileg megalapozott cselekvésbeli
tétovaságot tükrözi a shakespeare-i dramaturgia azzal, hogy a hamleti cselekedetet állandóan késlelteti. Ugyanakkor
nem külső akadályokkal magyarázható az
a tény, hogy Hamlet nem az első felvonásban öli meg a királyt, hogy tette
u t á n morfondírozzon annak „filozófiai"
vonatkozásai felől. És nem is morális
természetű kétségek késleltetik a boszszúmű megalkotását.
Hamlet drámája tehát nem érthető meg
a
Hamletből, közvetlenül Hamlet csele-

kedeteiből vagy jelleméből sem. Látszólagos határozatlanságának vagy adott
esetben éppen egyértelmű határozottságának a körüljárása sem visz közelebb a
probléma gyökeréhez. Hamlet a létezés
drámája, a lenni vagy nem lenni drámája,
Hamlet tragédiája pedig fikció, amenynyiben az élete nem fontos, vagy nem az
élete fontos számára. Élete eszközérvényű a megoldás keresésének folyamatában, ezért halála sem személyes tragédia,
hanem az eszköz szükségképpeni alkalmatlanságának a következménye. Hogy ez
mennyire így van, azt alátámasztja az a
tény is, hogy Hamletnek semminemű
személyes jövőjét nem érzékeljük a da-rab
folyamán.
Shakespeare a H a m l e t b e n megelőlegezte az egzisztencializmust, annak szinte
minden vonatkozásában. „Oknyomozó"
gondolkodása révén az ember önmagára
irányuló tudatának a felfoghatatlannal
való ütközése pillanatát exponálta, s a
fiktív pillanatot nem halványuló művészi
képben rögzítette. Ez a Hamlet, és ezt
testesíti meg Hamlet.
És a többiek? Hamlet környezetének
minden szereplője egyértelmű motivációs
rendszer erőterében él és mozog, míg
Hamlet motívumai sohasem „törvényesíthetők" a megszokott emberi konstellációkban. Hamlet ezért egyedi és eredeti
jelenség, de nem az átlagtól való eltérés
értelmében, hiszen neki az átlaghoz
semmi köze: Hamlet statisztikai adat-ként
nem vehető figyelembe - hanem azért,
mert ő a „mindig voltnak" és a „soha nem
voltnak" metszéspontjában él, s ez a „hely"
minden ember számára csak egy bizonyos
pont lehet, az a pont, amely a létezés
koordináta-rendszerében
neki
jutott,
illetve amelyet ő képvisel. Aki nem ebben
a pontban él, az nem a „saját" pontjában
él, tehát ténylegesen vagy képletesen
ismét meg kell születnie ahhoz, hogy
elérhesse a neki „adott" pont helyzetét.
Hamlet környezetének a tagjai egy
statisztikailag létező világban, egy
„árnyék-világban" orientálódnak, abban
keresik boldogulásukat, egy olyan
világban, amelybe Hamlet értelemszerűen nem fér bele.
Hamlet környezete arra szolgál, hogy
drámai kontraszthatás segítségével megelevenítse az egyébként holt és statikus
hamleti dilemmát és kontúrt adjon annak.
Csak Hamletnek juthat eszébe a lenni
vagy nem lenni választóvonalán elmélkedni, de a többiek jelenléte teszi láthatóvá ezt a választóvonalat Hamlet számára. Ezért a darabban senki sem „fölös-

leges " , mint ahogy végső fokon a létezésben sem lehet az. De a szereposztás
szükségképpen megszabja a szerepeket. Így
a hamleti környezet minden tagjának
funkciója van, s ezért fölösleges és illogikus számukra a saját létük „felkérdezése " . Hamlet funkciótlan, „semmire sem
jó " . Bárhonnan közelítünk hozzá, lehetetlennek tűnik, hogy a környezete által
felkínált szerepek bármelyikét is elfogadja, magára vállalja. Funkciótlan, de nem
alkalmatlansága miatt, hanem lényege
miatt. Az ő dilemmájához képest minden
funkció nevetséges és csak elködösítené a
tudata által üstökön ragadott létdilemma
amúgy is homályos arcát. Hamlet pedig
kizárólagosan erre az arcra kíváncsi - ha
emésztő
kényszerét
egyáltalán
kíváncsiságnak lehet nevezni -, ezt az arcot
szeretné minél tisztábban látni. Még akkor
is, ha tudja, hogy a lehetet-lent kísérti. De
ő látni akarja a lényeget, és nem a
megoldhatatlant megoldani. Látni pedig
módja van.
Hamlet meditáló alkat, de nem tétlen.
Cselekedetei a látást szolgálják, megoldása
a meglátni és meghalni. De meghal-ni sem
fontos igazán, csak elkerülhetetlen. A
többiek valóságos, fizikai dimenziójú
pusztulásához képest Hamlet halála nem
jelent
lényegi
változást;
Hamlet
környezetének tagjai elveszítik az életüket,
Hamlet átéli azt, és természetesen vált
dimenziót.
Hamlet számára az igazság emberi
folyamatát Claudius, a király szakítja meg,
oly durván és kegyetlenül, hogy ez Hamlet
számára az együttélést lehetetlenné teszi.
Szomorúsága és elszántsága egy tőről
fakad.
Alapvetően
meg-változott
magatartása a királyt szorongással tölti el.
Fél Hamlet szomorúságától, és el akarja őt
távolítani maga mellől, bármi áron is. Nem
Hamlettől fél, hanem a hamleti dilemmától
és annak végzetes erejétől. Nem „embernek
való " kérdést feszeget Hamlet, s ezt a
király ösztönösen érzi. Ezért próbálja naiv
törvényszerűséggel elpusztítani őt, mert
hátha Hamlettel együtt a probléma is
megszűnik. Hamlet időzített bombaként
létezik a többiek számára, s megpróbálják
hatástalanítani a szerkezetet, ki-ki adottságai és félelmei szerint. Legtöbb vesztenivalója a királynak van, mert a legnagyobb
bűn az övé. A dilemma megfogalmazása
beindította a robbanószerkezetet, s a
robbanás elkerülhetetlenné vált.
Ha a lét titka radioaktív robbanás, úgy
Hamlet maga a titok. Egyszerre szubjektum
és objektum, egyik a másikból

nem magyarázható. A radioaktivitás dinamikája a lét dinamikája, l lamlet talányos lénye hasonló elv szerint „működik " .
Az élet csak kísérőjelensége a lét-nek,
nem maga a lét. Hamlet környezete csak
kísérőjelensége Hamletnek, s együtt
hozzák létre azt a határhelyzetet, mely
lehetővé teszi a lenni vagy nem lenni
dilemmájának megjelenését és megfogalmazódását. Ez a határhelyzet - a tudat biológiai membránhoz hasonlóan működik, csupán mint funkció létezik a lét és a
nemlét határán. Az élet határhelyzet,
Hamletet ez a felismerés karakterizálja.
Hamlet környezete számára az élet a
lenni és a halál a nem lenni. Hamlet
viszont az élet és a lét pólusai közé került, ezért nem az élet vagy halál alternatívában gondolkodik. Dilemmája úgy is
megfogalmazható: lenni vagy élni. A lét
és az élet összefüggéseit keresi. Tudja,
hogy léte életével nem szükségképpen
szűnik meg - apja szelleme is ezt bizonyítja számára -, tehát lét élet nélkül is
van. Mi értelme akkor az életnek? Eljut
oda, ahol gondolkodása konzekvenciái
már összeütköznek gondolkodása korlátaival. Hamlet számára az idő fikcióvá
vált, problémája az időbeliség korlátain
kívülre került, a megoldás mértéke csak a
megoldási kísérlet nagyságrendjében, az
emberi hitelesség fokában érhető tetten.
A probléma kihívására Hamlet életének
etikai veretességével válaszol. A drámai
kifejlet elhúzódása - az idő relativitásának hamleti átélése keretében - ennek sokoldalú bemutatását szolgálja. Az
idő maga relatív, így Hamlet relatív viszonya az időhöz az időt magát diszkvalifikálja. Hamlet nem időbeli érvényességgel rendelkezik. A többiek igen, ők időben élnek és halnak.
A Hamlet az emberi tudat drámája. A
főhős környezetének tagjai testesítik meg
annak „használható " , de inkonzekvens
formáját és 1 lamlet a „nem használható " ,
de konzekvens formáját. Az élet minden
pillanata kompromisszum annak, aki élni
akar, és nyílt bizonytalanság annak, aki
az élet minőségéért él. Hamlet művész, a
művész.
Kizárólag
saját-létűsége
függvényében nyilatkozik meg, saját
magával azonos pontban, az élet és a
létezés határhelyzetében.

A válasz egyszerre igen és nem. Az élet
„használhatósága " a virágok illatával és
színével egyenértékű.
Élet nincs bűn nélkül. A bűn gyökere,
hogy élni és létezni nem egy dolog. Az
Éden elvesztése az ember számára elválasztotta az életet a létezéstől. Életre
születni - büntetés is. A Hamlet az eredendő bűn drámája is. Hamletet tárgytalan
lelkiismeret-furdalás,
feloldhatatlan
nyugtalanság kínozza, mintha bűnös lenne, holott ő az egyetlen, aki nem követ el
bűnt a tragédiában. A többiek még puszta
vágyaikkal is bűnt bűnre halmoznak. 1lamlet keresi az Édenkertbe való visszajutás lehetőségét, a többiek e földön kívánnak boldogulni. Törekvéseik nem
találkozhatnak, az ütközés csak tragikus
kimenetelű lehet. Hamlet felismeri, hogy
az ember magányossá vált a létezésben, és
tudata talányos kettősségével nem képes
megbirkózni. A halál törvényszerűvé és
elkerülhetetlenné válik - az ő számára is.
S most térjünk vissza a mottóhoz.
Hogyan is hangzik a nagy, indító gongütés, mely oly ártatlannak tűnik? - „Ki
az? " - „Nem úgy: te állj s felelj: ki vagy? "
A válasz: „Sokáig éljen a király! "
„A többi néma csend. "

E s zá munk szerz ő i:
BA LLA LÁ SZ LÓ pszichológus
B ÉCS Y TAMÁS

az ELTE Világirodalmi Tanszékének
egyetemi tanára
CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZIN HÁZ munkatársa
ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

GYÖRGY PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének
tanársegédje

KISS ESZTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas
K OL TA I TAMÁS újságíró,
a S Z ÍNHÁZ munkatársa

KOVÁCS DEZSŐ újságíró,
a Kritika munkatársa

MÉSZÁROS TAMÁ S újságíró,
a Magyar Hírlap rovatvezetőhelyettese

P. MÜLLER PÉTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

NÁNAY IS TVÁN újságíró,
a S Z ÍNHÁZ munkatársa
Az ember autonómiája, az emberi autonómia mibenléte és irányultsága - ez S ZÁN TÓ JUDIT dramaturg,

Hamlet „kutatási területe " , kérdőjeleit ide
a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
tűzi ki. A végső kérdőjel, a kérdő-jelek TARJÁN TAMÁ S
az ELTE XX. századi Magyar Tanszék
eredője a lenni vagy nem lenni
adjunktusa
megoldhatatlan alternatíva végére kerül,
VA S S Z SU ZSA egyetemi hallgató

