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HAMLET-TANULMÁNY
Otto Ludwig a Hamlettal kapcsolatban
rámutat:

„Shakespeare darabjai között ez az
egyetlen, amelyben a mozgató ok nem a
főhős vétsége, hanem valamely másik
szereplőé."' S egy modern német Hamlet-
tanulmány a főhős iránti kivételes érdeklődés
egyikokát ugyanebben az irányban véli felfedez-
ni: nemhogy nem „gonosztevőként" vonja magá-
ra az érdeklődést, de még a „hamartia" fogalma
sem érvényes vele kapcsolatban, hiszen „anél-
kül, hogy ehhez hozzájárult volna, belekerül egy
meghatározott szituációba, amiként az legtöb-
bünkkel is történni szokott".2 Figyelmet érdemel
a gondolat eszkalálódása attól a megállapítástól,
hogy „vétlensége a bemutatott világ romlottsá-
gában segít megérteni az óriási érdeklődést
emez alak iránt"3, addig az állításig, hogy „a tra-
gikus cselekmény okai nem állnak kauzális kap-
csolatban a főalakkal".' De egyfelől a szituáció,
amelybe a főhős mintegy belevettetett -- s amely
legszélesebb értelmében mint „a bemutatott vi-
lág romlottsága" is felfogható -, másfelől a "tra-
gikus cselekmény" a kauzalitás tekintetében
nem ugyanolyan viszonyban vannak Hamlettal.
Hamlet problémája, úgy vélem, nem a szituáció,
hanem a feladat, a tragikus cselekmény pedig,
úgy vélem, a feladatból, de mint hamleti problé-
mából nő és fejlik ki. Goethe Wilhelm IVleisteré-
nekvolna hát igaza? „'Kizökkent az idő; ó, kárho-
zat, hogy én születtem helyretolni azt!"' - Úgy
rémlik nekem, ezekben a szavakban rejlik Ham-
let viselkedésének kulcsa [...]" Úgy vélem: igen
is, nem is. Igen, amennyiben tényleg az idézett
sorpár a Hamlet-tragédia kulcsa - már ameny-
nyire egy ilyen komplex tragédia valamely moz-
zanatát egyáltalán kulcsjelentőségűnek lehet ki-
tüntetni. De aligha abban az értelemben, hogy
„nagy tett nehezedik egy tettre nem született lé-
lekre. [...] Itt tölgyet ültetnek egy drága edénybe,
amelynek csak kedves virágokat lett volna sza-
bad magába fogadnia [...]"

A dráma első színe nem más, mint rossz
ómenek koncentrált kifejezése. Ez persze
megfelel a reneszánsz dráma sémájának: „A
világ rendjét valami megzavarja, s egy időre
eluralkodik a zűr-zavara rendetlenség, legyen az
a királydrámák politikai anarchiája vagy a
'tévedések vígjátéka'. A darabok végére azonban
az eredeti rend, a harmónia mindig hiánytalanul
helyreáll."5 S tragédiáról lévén szó, a műfaj
„fekvésében" felel meg e séma beindításának,
még nem keltve gyanút bennünk a séma
problémátlan érvényességével szemben; bár
talán túlságosan is jól meg-felel neki,
ártatlannak látszó be- és felvezetés nélkül,
rögtön egy idegállapotot teremtve meg, majd
mind sűrűbb és erősebb atmoszférát, egy-
szersmind nagy dimenziót a dráma számára.

Megjelent az Iskolák után (Almási Miklós 60. születésnapjára)
című tanulmánygyűjteményben (T-Twins, Budapest, 1992.
szeptember)

Már itt, az első színben elhangzik két kijelentés,
amely majd retrospektíve többet jelent, mint
amennyit a maga helyén mondhat; Francisco
említi rögtön az elején: „I am sick at heart" [Nem
jól vagyok], az első szellemjelenés után pedig
Horatio következtet arra, hogy „This bodes some
strange eruption to our state" [ez honunkra nagy
csapást jelent]5a - vagyis valami belső baj kitö-
résére. A '30-as évektől kibontakozott „ima-
gery"-kutatás jóvoltából tudjuk, hogy a Hamlet-
ban (tehát nemcsak a főhős képzetvilágában,
hanem az egész drámában) a betegség-, fe-
kély-, mérgezés-, rothadás-, egyáltalán: „cor-
ruption"-képek és -motívumok mintegy a világ
testévé, állagává, állapotává állnak összes

Hamlet, első monológjában, pontosan egy
ilyen világról való vízióját tárja elénk: „O that this
too too sullied7 flesh would melt, / Thaw and
resolve itself into a dew, / Or that the Everlasting
had not fix'd / His canon 'gainst self-slaughter. 0
God! God! / How weary, stale, flat and unprofi-
table / Seem to me all the uses of this world! Fie
on't, ah fie, 'tis an unweeded garden / That grows
to seed; things rank and gross in nature / Pos-
sess it merely." [1.2.Ó, hogy nem olvad, nem hi-
gul s enyész ! Harmattá e nagyon, nagyon merő
hús! / Vagy mért szegezte az Örökkévaló / Az
öngyilkosság ellen kánonát?" Ó, Isten! Isten!
míly unott, üres, / Nyomasztó nékem e világi

Charles Kean mint Hamlet

üzlet! / Phí! rút világ! gyomos kert, mely tenyész,
/ Hogy magva hulljon; dudva és üszög / Kövérta-
nyája.] Nem sok helye van a Hamletnak, amellyel
kapcsolatban akár csak viszonylagos konszen-
zus is volna - ez a kevés kivétel közé tartozik;
nagyjából általános az a felfogás, amelyet leg-
utóbb Kéry László így fogalmazott meg: „A drá-
mabeli kiindulópont kétségtelenül az a világun-
dor, amely Hamletban az anya 'gyarlósága' nyo-
mán támadt. De szerves összefüggésben van ez
a királyfinak nagybátyja iránt érzett megvetésé-
vel, azzal az óriási különbséggel, amely Hamlet
szerint elhunyt atyja és Claudius között fennáll."

Persze ha elfogadjuk is a motiváció tényét,
még nem kell elismernünk művészi sikerét. Is-
meretes, hogy így járt el Eliot, aki hírhedt esszé-
jében merte az újkori európai kultúra e szent mű-
véről a következőt írni: „A darab [...] minden-
képp művészi fiaskó".9 Nem kell elfogadni ítéle-
tét, de érvelését érdemes komolyan venni, mert
lényegbevágó: „Az érzelemnek művészi formá-
ban való kifejezése csakis a 'megfelelő tárgy'
[objective correlative] megtalálása révén lehet-
séges: vagyis olyan tárgycsoportra, helyzetre,
eseménysorra lelvén, mely ennek a bizonyos ér-
zelemnek a formulája lesz; mégpedig úgy, hogy
amint a szükségképpen érzéki élményt eredmé-
nyező külső tények adottak, közvetlenül fölkeltik
az érzelmet. [...] A művészi megformálás 'végle-
gessége' itt a külsőnek és az érzelemnek egy-
mással tökéletesen adekvát voltában áll; és pon-
tosan ez az, ami a Hamletben fogyatékosan va-
lósul meg. Hamlet, az ember olyan érzelem rab-
ja, mely kifejezhetetlen, ugyanis túlcsordul a
megjelenő tényeken. [...] Hamlet azzal küszkö-
dik, hogy az anyja az oka undorának, de undorá-
nak nem megfelelő egyenértékese az anyja;
Hamlet undora körülfolyja őt és túlfolyik rajta. En-
nélfogva olyan érzés, amelyet képtelen megér-
teni; képtelen tárgyiasítani, s ezért továbbra is
mérgezi az életet és gátat szab a cselekvésnek.
A lehetséges cselekvések egyike sem képes ki-
elégíteni ezt az érzést; s bármit tegyen is Sha-
kespeare a cselekménnyel, az nem fogja Hamle-
tet kifejezni. És meg kell jegyeznünk, hogy a
probléma adott mivolta maga tesz lehetlenné
bármiféle objektív egyenértékűséget. Ha Gert-
rud bűnösségét felerősítenénk, Hamlet egy egé-
szen más érzelem formuláját kapná; éppen jelle-
me negativitásából és jelentéktelenségéből fa-
kad, hogy Gertrud olyan érzést ébreszt benne,
amelyet nem tud képviselni."10 Sem Eliot „objec-
tive correlative"-elméletének bírálata, sem pedig
a historikus Shakespeare-kritikának az a feltéte-
lezése - meglehet, tárgyi igazsága -, hogy a
dráma keletkezésének korában a királyné há-
zasságtörését és férje halála utáni gyors nászát
annak öccsével incesztusként fogták fel, sajnos
egyik sem oldja meg az Eliot által kidomborított
valódi problémát: motívum és reakció, ok és oko-
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Az Egérfogó-jelenet Brockmann alakításában
(Chodowiecki metszete, 1778)

zat aránytalanságát. Mert akármilyen nagy lehe-
tett is a kor erkölcsi felfogása szerint az anya bű-
ne, e bűn nagysága a drámában - szemben az
apa meggyilkolásával - nélkülözi azt, amit Goethe
egy helyütt „sinnliche Gegenwart"-nak, érzéki
jelenlétnek nevezett. A királyné alakját illetően
Eliot vizsgálódásának végeredménye, úgy
vélem, támadhatatlan; „jelleme oly negatív és
jelentéktelen, hogy Gertrud olyan érzést ébreszt
Hamletban, amelyet ő maga valójában nem tud
képviselni." A bűn „értéktöbblete", amelynek
már sajátja az „érzéki jelenlét" is, nyilvánvalóan
Hamletban jön létre. A dramaturgiai
függvényben, amelyet Lessing oly érzékletesen
írt le, a hős a független változó: „Minden
elhatározásnak, a legjelentéktelenebb
gondolatok és vélemények minden
megváltoztatásának indító okait a már egy-szer
feltételezett jellemhez képest [azén kiemelésem
- F. G.] pontosan le kell mérni egymással
szemben, és amazoknak sohasem szabad töb-
bet létrehozniuk, mint amennyit a legszigorúbb
igazság szerint létrehozhatnak."" A dramatur-
giai függvény független változója ez esetben
Hamlet - nos, ha van drámafigura, amellyel kap-
csolatban nem merem leírni a „jelleme" szót, úgy
az övé az, lévén, hogy a Hamlet interpretációtör-
ténetének tanúsága szerinte művel kapcsolatban
aligha van agyonvitatottabb és kérdésesebb, sőt
neuralgikusabb fogalom, mint éppen a főhős „jel-
leme". Mindenesetre úgy vélem, hogy azt, ami
Hamletban az anya bűnének „értéktöbbletét" lét-
rehozza, nem lehet pszichológiailag, Robertson
és Eliot módján meghatározni („a darab központi
érzelmi eleme a fiú érzései a bűnös anya

iránt"),12 egyáltalán: az „emotion" és a „feeling"
fogalmával leírni. A figurának abból a komplexi-
tásából, amelyet az első monológ elénk tár, itt és
most inkább azt kívánom kiemelni, amit Ariszto-
telész tragédiaelmélete a dianoia fogalmával il-
let: azokat az elemeket, amelyekkel a cselekvők
beszédjük folyamán bizonyítanak valamit vagy
éppen véleményüket nyilvánítják,13 a lehetséges
és a megfelelő dolgok mondásának
képességét ,14 azoknak a hatásoknak az
összeségét, amelyeket a beszédnek meg kell
teremtenie - részei: a bizonyítás és a cáfolat,
továbbá a szenvedélyeknek (részvét, félelem,
harag stb.), vala-mint a nagyság és kicsinység
benyomásának megteremtése.15 A hamleti
„dianoiát" legegyszerűbben általánosításnak
nevezhetjük, feltéve, hogy távol tartjuk tőle az
absztrakció mozzanatát és megtartjuk egy
olyan dimenzióban, amely egyszerre konkrét és
vizionárius. Bradley talált rá szerencsés
kifejezéseket: „általánosító szenvedély",16

„imaginatív és általánosító szellemi alkata",17
„Hamletnak olyan képzelőereje van, amely
rosszban és jóban egyaránt minden dolgot
egységben érez és lát.,,18 Már Caroline Spur-
geon utalt rá, hogy Hamlet legfilozofikusabb ref-
lexiói is mennyire konkrét-mindennapi képek
révén fogalmazódnak meg, s Mihail Morozov
egy 1947-es, fontos tanulmányában alaposan
demonstrálta: „Hamlet hajlamos arra, hogy
tárgyias és konkrét hasonlatokkal és
metaforákkal éljen",19 sőt „Hamlet hasonlatai
és metaforái az esetek döntő hányadában
egyszerűek, világosak, mindenki számára
érthetőek és konkrét-tárgyiasak".20 Ezzel
egyidőben - s Morozov 1949-ben angolul is
megjelent tanulmányát elismerően regisztrálva
- Wolfgang Clemen jutott a legközelebb a
hamleti „dianoia" megértéséhez: Hamlet,
„amikor gondolkodik és beszél, [...]

egyúttal mindig látó is, aki számára a környezet
eleven formái közvetlenül szimbolizálják azt,
amit gondol. [...] kivételes megfigyelőképesség-
gel megáldott embernek tűnik, aki élesebb tekin-
tettel látja át a valóságot mindenki másnál, s érti a
módját, hogy a történéseket a maguk szimboli-
kus jelentésében nyelvi képekkel ragadja meg.
Mindig képes arra, hogy túllásson a pillanaton és
azt mintegy kettőzötten élje át.... Hamlet nem
egy-egy általános gondolatot fordít át azt körülíró
képpé. Inkább az ellenkező utat járja, amennyi-
ben a valóság olyan történéseit és dolgait nevezi
meg, amelyek ilyen kimondatlan általános gon-
dolatra utalnak."21 Érdemben véglegesnek te-
kinthető leszámolás ez azzal az August Wilhelm
Schlegel és Coleridge által iniciált, egészen szá-
zadunk első feléig domináló, s „gesunkenes Kul-
turgut" gyanánt még ma is hatékony Hamlet-fel-
fogással, amelyet talán Madách Luciferének
szavaival foglalhatni össze a legtömörebben: „A
tett halála az okoskodás."22 A hamleti „dianoia"
sajátos általánosítás: egyfajta paradeigmatikus
gondolkodás-, pontosabban látásmód.

A hamleti „dianoia": látás; egyszerűen szólva:
Hamlet anyja bűnében, mint cseppben a tengert
látja meg a világ minőségét. Ha így kiált fel, „Fra-
ilty, thy name is woman" [Gyarlóság, asszony a
neved!], úgy az asszony neve az ő számára: „the
uses of this world" is lehetne. Ez a látás szörnyű
összefüggéseket vesz észre. Hamlet király és
Claudius, az apa és a nagybátya szembeállítá-
sával kapcsolatban, ami Hamlet első monológjá-
ban oly hangsúlyos, Harold Jenkins joggal figyel-
meztet: „Sohasem szabad megfeledkeznünk ar-
ról, hogy fivérek. [...] az isten és az állat az ember
természetében ugyanahhoz az életfához tarto-
zik."23 Sőt: „A helyzet, amelyben Hamlet még azt
megelőzően találja magát, hogy tudna valamit a
gyilkosságról, olyan, amelyben az istenhez ha-
sonlatos ember halott, és helyét az állatias
foglalta el. S ami még rosszabb, saját anyja immár
nem gyászolja Hyperiont, hanem a szatír-
fivérrel helyettesítette, s ezáltal maga is
rosszabbá válik, mint az állat."24 Tehát Hamlet
„önmagát elkerülhetetlenül a részének tudja
annak, amit gyűlöl. Természete mintegy
szimbolikus kifejezést nyer szüleiben: hiszen bár
apja fia, a tökéletesség istenhez hasonlatos
mintájáé, aki iránt mély tiszte-letet érez, és
akinek engedelmeskedne, egyúttal azonban
anyja fia is, aki Hyperiont a szatírral váltotta fel.
[...] Úgy érzi, hogy beteg fajtához tartozik. S a
mivolta iránti undora túlmegy a személyesen
átöröklöttek körén, s kiterjed egy olyan világ min-
den 'üzletére', amelyben csak 'dudva és üszög'
tenyész. Rászakad ennek az életnek minden be-
tegsége és szerencsétlensége, s csak a halál
hozhat számára megkönnyebbülést."25 (Ebben
az összefüggésben nyer értelmet és jelentőséget
a monológ első sorában a „flesh" jelzőjeként a
kvartók „sallied" s a fólió „solid" változatával
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szemben, nem filológiai, hanem interpretatorikus
ultima ratio eredményeképpen, a „sullied".)

Az első monológ egyebek között bemutatja a
hamleti „dianoiát', s annak is egyebek között di-
menzióteremtő jellegét. Ugyanez és ugyanígy
működik a Szellem parancsa, pontosabban: a
feladat meghatározásának esetében is. Melyek
a tények? Hamlet király öccse elcsábította annak
feleségét, őt magát megmérgezte és elfoglalta a
trónját. Milyen parancsot ad Hamlet király szelle-
me a fiatal Hamletnak? Álljon bosszút apja meg-
gyilkolásáért és az incesztusért, ölje meg bitorló
nagybátyját, de az anyja megbüntetését bízza az
égre. Objektíve ez Hamlet feladata. De hogyan
fogalmazza meg a történteket és feladatát Ham-
let? „The time is out of joint. 0 cursed spite, / i h a t
ever I was born to set it right." [I. 5. Kizökkent az
idő - ó, kárhozat! / Hogy én születtem helyretol-
ni azt.] Kéry László Saxo Grammaticustól és Bel-
leforest-től kezdve a Spanyol tragédián és a
Titus Andronicuson keresztül a Hamletig és az
Antonio bosszújáig kimutatja azt az
alapképletet, hogy a tisztességes hős egy
romlott világgal áll szemben,26 s az angol
reneszánsz drámából jócskán lehet idézni a
példákat a hősök generalizáló hajlamára,
melyből kifolyólag az individuumoktól
elszenvedett gazemberségek alkalmából a világ
vagy a kor iszonyatos voltáról szólnak pompás
retorikával és nagy költői erővel.

De a Hamlet e kulcspontján nem az történik,
hogy a pathos túlfut az individuális eseten, általá-
nos formulában csapódik ki, majd visszahúzódik
a konkrét, egyedi ügy határai közé. Marston An-
toniójának kifakadása - „Methinks I feel the fra-
me of nature shake. / Cracks not the joints of
earth to bear my woe?" [1.5. Úgy rémlik, érzem,
hogy reszket a természet alkotmánya. Nem re-
cseg-ropog-e a föld eresztéke kínjaim terhétől?] -,
noha tartalmilag és metaforahasználat tekin-
tetében közel áll hozzá, nem csak költői-drámai
erőben nem állítható Hamleté mellé. A hamleti
„the time is out of joint" ti. nem egy pillanatnyi él-
ményről ad számot és nem stilizálás. Hanem az
első monológból megismert hamleti „dianoia"
szerint megjelenő világkép és ténymegállapítás.
De a Hamlet ugrópontja, ahol a főhős mintegy el-
rúgja maga alól azt a talajt, melyen a korabeli
bosszútragédiák hősei mozognak, ahol a Ham-
let-probléma és -tragédia eredetisége mani-
fesztté válik - az az eredeti problematika és tra-
gédia, amely minden korabeli dramaturgiai meg-
oldás felől nézve kontingens, s magában is in-
kommenzurábilis -, ez az ugrópont csak most
következik. „I was born to set it right' - mondja
Hamlet. De a Szellemtől nem ezt a parancsot,
nem ezt a feladatot kapta. A feladatnak ez a
felfogása - ugyanúgy, minta közvetlen
előtörténeté - a hamleti „dianoia" eredménye.
Hamlet maga teremti meg és adja fel magának
feladatát, amely nemcsak új, hanem
megoldhatatlan is;

Josef Kainz Hamlet szerepében

maga teremti meg sajátos problémáját. A síkvál-
tás, a dimenzióváltás, amit véghez visz, kétség-
telenül nem jellemezhető a „harmatfa" fogalmá-
val, de az sem igaz, hogy „a tragikus cselekmény
okai nem állnak kauzális kapcsolatban a főalak-
kal". A „tragikus cselekmény" minden olyan di-
menziója, amely a Hamletot európai kultúránk
egyik legérdekesebb és legvitálisabb, legalap-
vetőbb és leglényegesebb művévé teszi, igenis
kauzális kapcsolatban van a középponti alakkal,

mégpedig annak „dianoiájával", világképével,
problémalátásával, hivatástudatával és feladat-
vállalásával.

A Wilhelm Meister tanulóévei ötödik könyvének
hetedik fejezetében vita folyik a regény és a drá-
ma viszonyáról. Konklúziója: „A regénynek fő-
ként gondolkozásmódokat [Gesinnungen] és
eseményeket kell rajzolnia; a drámának
jellemeket és tetteket. A regénynek lassan kell
folynia, s a főalak gondolkozásmódja
[Gesinnungen], akárhogyan is, de tartóztassa
az egésznek a ki-
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fejlet felé való törését. A dráma siessen; a főalak
jellemének a vég felé kell törekednie, s csak tar-
tóztatják. A regényhősnek szenvedőnek, lega-
lábbis nem nagy mértékben cselekvőnek kell
lenni; a drámai hőstől hatást és tettet követe-
lünk." Nem meglepő, hogy a Hamlet ebből a
szempontból a következőképpen jelenik meg: a
hősnek „tulajdonképpen csak a gondolkozás-
módját [Gesinnungen] látjuk; csak események
történnek vele, s ezért van a darabban valami a
regény nyújtottságából [...]" A cselekmény ter-
mészetes tagolódása szerint a darab középső -
legterjedelmesebb - része a II. felvonás 1. szí-
nétől a negyedik felvonás 4. színéig terjed, tíz
színt és 2-8-6-6-3-2-1-1-3-3, tehát összesen
harmincöt epizódot foglal magában; Holger M.
Klein találó megfogalmazásával élve: „Olyan
cselekményszakasz, amelyet mindenekelőtt az
ellenfelek egymást szondázása határoz meg".27

A cselekmény hatalmas középső szakasza „tu-
lajdonképpen ellentétes célú kettős puhatoló-
zás, drámai idegháború"28 - de nevezzük ne-
vén: intrika. S Adornónak általánosságban igaza
van: „A színpadi intrika mindig tartalmaz valami
csenevész idétlenséget. Mintha felülről, a szerző
és eszméje irányából fejtené ki csak hatását, de
'alulról', a drámai személyek oldaláról soha nincs
egészen motiválva."29 Persze az intrika legfel-
jebb a végtelenségig sematizálhatja-primitivi-
zálhatja, de nem számolhatja fel a figurák és a
cselekmény strukturális interdependenciáját.
„Így miként a cselekvés fogalma már maga után
vonja a cselekvő szubjektum fogalmát, s
megfordítva, a személy és a jellem fogalma
maga után vonja a cselekvés fogalmát - legyen
az akár aktív vagy passzív, külső vagy belső
cselekvés -, úgy a drámában is elképzelhetetlen
figurát ábrá-

Hamletek: Beregi Oszkár (Nemzeti Színház,
1906), Törzs Jenő (Magyar Színház, 1909), ódry
Árpád (Nemzeti Színház, 1923)

zolni egy mégoly rudimentális cselekmény nélkül
és cselekményt ábrázolni egy mégoly redukált fi-
gura nélkül. Ha a cselekményt egy szituáció
megváltozásaként, a szituációt pedig figurák
egymáshoz és egy tárgyi vagy eszmei kontex-
tushoz való adott viszonyaként határozzuk meg,
úgy nyilvánvaló, hogy a figura és a cselekmény
kategóriái dialektikusan egymásra
vonatkoztatottak."30 Ám a Hamletban a figurák
és a cselekmény strukturális
interdependenciája két okból is kivételes formát
ölt.

Először: lévén az intrika itt „ellentétes célú
kettős puhatolózás", valamennyi résztvevője
(Hamletot is beleértve) színlel, alakoskodik, tak-
tikázik: kísérletezik, sőt játszik a másikkal; bár
emberi-erkölcsi értékét tekintve különbözőkép-
pen, de technikáját tekintve hasonlóan Polonius
receptjével él: „Your bait of falsehood takes this
carp of truth; / And thus do we of wisdom and of
reach, / With windlasses and with assays of bias,
/ By indirections find directions out." [II.1. Cseled
csalétke a való csukáját / Megfogja, s így az il-
dom és az ész / Mintegy csavarral, rézsut eszkö-
zökkel, / És görbe úton lel ki egyenest [...] Ezért a
tettek, a jellem és az akció viszonya, a dráma
szerkezete éppen ellentétei a klasszikus
shakespeare-i modellnek, miként ez utóbbit
Bradley megfogalmazta: „A tettek vagy hiányuk
messzemenően kifejezik a cselekvőt - jellemző
tények. Ezért egyaránt mondhatjuk, hogy a tra-
gédia középpontja a jellemből fakadó cselek-
mény vagy a cselekménnyé váló jellem."31 Mivel
ennek helyébe itta közvetettség, sőt diszkrepan-

cia lép, a legtöbb szituáció „mint figurák egymás-
hoz való adott viszonya" mesterséges, kísérleti,
elidegenedett. Soruk - visszaélve a dürrenmatti
Play Strindberg példájával - mintegy Shakes-
peare által írt Play Shakespeare-ként fogható fel,
ahol is egymásutánjuk mesteri tudással van egy-
másból következetessé alakítva, mesterien van
megkomponálva a drámai motiváció, tempó, rit-
mus, feszültségoldás és hullámzó fokozás, tehát
a folyamatosság, mégis: egy-egy epizód, szituá-
ció voltaképpen egy-egy játszma, „Runde". Az
intrika nemcsak izgalmas szövedékével hat, ha-
nem már-már brechti módon „néhány hangsúly-
eltolódást mutat a drámai és az epikus színház
közt, az utóbbi javára". Az előbbi „az embert is-
mertnek tételezi fel", az utóbbiban „az ember a
vizsgálat tárgya"; az előbbiben „a figyelem tár-
gya a kimenetel", az utóbbiban „a figyelem tár-
gya a menet"; az előbbiben: „egyik jelenet a má-
sikért", az utóbbiban: „mindegyik önmagáért".32

Kell-e magyarázkodni, hogy nem abszolút ellen-
tétekről, csupán hangsúlyeltolódásokról van
szó? De a drámai szerkezeten belül, s drámailag
funkcionalizálva is epikus epizodikusságról. „A
mese részeit gondosan szembe kell állítani egy-
mással, mégpedig úgy, hogy megkapják a saját
struktúrájukat, vagyis kis darabok legyenek a
darabon belül."33 És epikus extenzitásról. De ez
már átvezet a „másodszor"-hoz.

Tehát másodszor: sokan és sokszor megálla-
pították, hogy Hamlet a tragédia abszolút főhőse,
abszolút középponti figurája, akivel egyetlen
szereplő sem mérhető össze; „a dráma rendkí-
vüli mértékben van e figurára szervezve",34

„Hamleté az uralkodó perspektíva is a drámá-
ban, mások: Gertrud, Ophelia, Laertes, Fortin-
bras rovására".35 Ez azonban egyáltalán nem azt
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jelenti, hogy - miként Walter Raleigh mondja -
„ a z ő szemével látunk és az ő gondolatait gon-
doljuk".36 „Weary, stale, flat, and unprofitable ...
uses of this world" [I. 2.], „the time is out of joint"
[I. 5.], a börtön-világ [II. 2.], „the whips and
scorns of time [III. 1., a kor gúnycsapási], „the
corrupted currents of this world" [Ill. 3., e veszett
világban], „the fatness of these pursy times" [III.
4., a szűkkeblű idők zsírjában], „the drossy age"
[V. 2., e seprőjére szállt világ] és „this harsh
world" [V. 2., e rossz világ] - ezekből és az eh-
hez hasonló elemekből nem egyedül Hamlet épít
fel egy negatív világképet; egyrészt a dráma
„imagery"-je révén szinte mint tárgy áll előttünk
az, másrészt a szembeszökően kívülálló Horatiót
leszámítva többé-kevésbé minden szereplő
beigazolja. A király gazember (ha nem is az an-
gol reneszánsz dráma legszimplább típusából), s
miként Klein példás tömörséggel összefoglalja,
„Polonius, Rosenkrantz és Guildenstern, végül
pedig Laertes egy ideig kisebb-nagyobb mérték-
ben bizalmasai a királynak. Elsődleges funkció-
juk az, hogy olyan eszközül szolgáljanak, ame-
lyeket Claudius egyre erőteljesebb és durvább
módon vet be Hamlettal szemben (Polonius per-
sze maga kínálkozik fel erre a szerepre), ami Po-
lonius közvetítésével Opheliára (sőt feltételesen
Gertrudra is) igaz."37 S akkor Osrickról még nem
is esett szó. E figurák között nincsen olyan, ami-
lyet E. M. Forster „round character"-nak, plaszti-
kus jellemnek nevez;38 vagy egydimenziósak és
nagyon is transzparensek, vagy éppenséggel
talányosak, mint a királyné vagy Polonius, akinek
figurájában a különböző karaktervonások
összetalálkozása-együttélése nem szerves, ha-
nem zavarbaejtően esetleges és diszparát. A
„negatív és jelentéktelen" minősítés, amelyet
Eliot a királynéra alkalmaz, Hamleton és
Horatión kívül minden szereplőre érvényes, ha
nem is azonos mértékben. Goethe Wilhelm
Meisterének értelmezése Rosencrantz és
Guildenstern szerepét illetően nem éppen
árnyalt, de valami nagyon lényegesre tapint rá:
„Ami ez a két ember, s amit tesznek, azt nem
lehet eggyel kifejez-ni. [...] Ez a lábujjhegyen
járás, ez a hajbókolás, ez az örökös
igentmondás, nyalás-falás, fark-csóválás,
ügyeskedés, ez a mindenség és sem-miség, ez
a törvénytisztelő gazság, ez a tehetségtelenség
... hogy is fejezhetné ki mindezt egy ember.
Legalább egy tucatra volna szükség, ha szert
lehetne tenni rájuk; mert csak társaságban
valamik, ők a társadalom, és Shakespeare igen
szerény és bölcs volt, hogy csak két ilyen képvi-
selőjét léptette fel."

Hamlet világképe és a Hamlet világképe,
legalábbis a „world", a „time", az „age"
vonatkozásában, egybeesik. A romlottság az
emberben vagy paradeigma, vagy szimptóma --
nézőpont kérdése. De akár paradeigmatikussá
emelkedik, akár szimptomatikussá fokozódik le a
szemünk-ben, mindenképpen csak megjelenése
az általá-

Jelenet a berlini Deutsches Theater Hamlet-
jéből (rendező: Max Reinhardt, 1909)

nos romlottságnak, ami túl van az individuumo-
kon és az interindividuális viszonyokon. Az angol
reneszánsz drámák figurái gyakran
általánositanak egyedi tények alapján, s
minősítik a világot, a kort - de a világ, a kor
minősége ezekben a drámákban mindig konkrét
individuumokban és interindividuális
viszonyokban lezárva jelenik meg, ezeken túl,
általános voltában, a drámában nincsen „érzéki
jelenléte". Hamlet ellenben a figurákban, a
figurák által, révén, közvetítésével, a figurákon
keresztül magával a világgal, a korral áll
szemben, az ő konkrét drámai ellenfele nem
Claudius és megannyi eszköze, hanem a
„world", a „time", az „age". Ezek nemcsak ben-
ne, de túl is vannak a figurákon és az interindivi-
duális viszonyokon, általánosak, de mégsem
absztraktumok, rendelkeznek „érzéki jelenlét-
tel". Átvitt értelemben ebben a viszonylatban ér-
vényes csak igazán Hamlet kijelentése: „'Tis
dangerous when the baser nature comes / Bet-
ween the pass and fell incensed points / Of
mighty opposites." [V. 2., Veszélyes ám, ha két
hatalmas ellen / Bőszült rohamja s vívó-tőre köz-
zé / Hitvány elem kerül.] E sajátos konfliktus-
szerkezet okán a Hamlet rendhagyó darab az
angol reneszánsz drámában, és alkalmas rá,
hogy - az érzéki általánosságot absztraktumba
átjátszva -. modern drámává értelmeződjék át,
protomodern drámának, sőt az első modern drá-
mának tűnjön föl.

Akár az intrika, úgy a - Hamlet nézőpontjából
- kétdimenziós konfliktusszerkezet is szerepet
játszik abban, hogy a Hamletban a figurák és a
cselekmény strukturális interdependenciája sa-
játos formát ölt. Ismeretes, és az elemzés kedves

vadászterülete, hogy a Hamletot körülvevő figu-
rák rendszert alkotnak, szinte a térben
keresztül-kasul kontrapunktikus rendszert,
analógiák - párhuzamok és kontrasztok -,
tükörviszonyok bonyolult és finom raszterű
rendszerét. Ez a rendszer továbbá teljesnek és
zártnak érződik, mint ami kimeríti a darabban
tematizált életproblémákkal kapcsolatos
releváns viselkedési alternatívákat, azaz nem
lehet elvenni belőle anélkül, hogy a darab meg
ne roggyanna és ne veszítene értelméből, és
hozzátenni anélkül, hogy dramaturgiai
tautológia ne keletkeznék. Ugyanakkor a
figuráknak az egyetlen középponti hőshöz ké-
pest viszonylag nagy száma, továbbá Hamlet
és bizonyos figurák jellegzetes konstellációinak
és konfigurációinak ismétlődése, egyáltalán: az
epizódok sokasága, sűrűsége arra utal, hogy
Hamlettal szemben, Hamlet ellenében a mennyi-
ségnek jelentősége van. Amire Goethe Wilhelm
Meistere Rosencrantz és Guildenstern figura-
párjával kapcsolatban rátapintott, mutatis mu-
tandis, a Hamlettal szembekerülő figurák
összességére érvényes: ami ebben a világban
és korban az ember. ami ez a világ és ez a kor,
azt nem lehet kevéssel kifejezni - akár
paradeigmatikusnak tekinthetjük, akár csak
szimptomatikusnak látjuk romlottságukat,
mindegyikük „negativitásából és
jelentéktelenségéből fakad", hogy figurák,
szituációk és epizódok mennyiségére van
szükség ahhoz, hogy a „world", a „ti-me", az
„age" minősége „érzéki jelenlétre" tegyen
szert. Hamlet jelenetről jelenetre „negatív és
jelentéktelen" figurákkal kerül szembe, akik-nek
perspektíváját a dráma kevéssé érvényesíti,
akiknek jelleme redukált, cselekvése rudimentá-
lis. A szituációk, amelyeket teremtenek
számára - neki adottságok. Ők maguk neki
nem partnerok, hanem események. Mindez
megint eltoló-
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gondolkozásmódját [Gesinnungen] látjuk; csak
események történnek vele, s ezért van a darab-
ban valami a regény nyújtottságából" - no meg,
tegyük hozzá, ami a „Gesinnungen" megjelení-
tését illeti, a lírából. A drámán belül, és annak
kérdésessé tétele nélkül, ellentétes - s egymást
kiegyensúlyozó - eltolódás megy végbe mind
az epika, mind a líra irányába.

S most megint kiderülhet, nem biztos, hogy
helyes Eliot véleményét könnyedén félresöpör-
ni: „Nem csupán az 'anya bűnét' nem lehet úgy
kezelni, mint ahogy Shakespeare kezelte Othello
gyanúját, Antonius szerelmi megrészegülését
vagy Coriolanus gőgjét. [...] A Hamlet- hason-
lóan a szonettekhez - tele van olyasmivel [some

stuff], amit a szerző képtelen a nappali fény vilá-
gosságánál szemügyre venni, átgondolni vagy
művészetté alakítani. Es ha ezt az érzést keres-
sük, ráébredünk, hogy - akárcsak a szonettek
esetében - nagyon nehéz helyhez kötni. Nem
mondhatjuk, hogy a monológokban található [...]
Shakespeare Hamletje nem a cselekményben
mutatkozik meg, nem ebben vagy abban az idé-
zetben, amelyet esetleg kiválasztunk, hanem in-
kább abban a félreismerhetetlen alaphangban,
ami összetéveszthetetlenül hiányzik a korábbi
darabból."39 Ha visszagondolunk Eliotnak arra a
nézetére, miszerint a darabban „vannak meg-
magyarázatlan jelenetek - a Polonius-Laertes-
és a Polonius-Reynaldo-jelenet -, amelyekre
nemigen találunk mentséget",40 akkor okkal
vélhetjük, hogy a Hamlet művészi megoldott-
ságát illető értékítéletünk radikális különbsége
ama „some stuff" eltérő magyarázatán és érté-
kelésén alapul, amellyel a dráma „tele van". Ha
külön-külön tekintjük a darab egyes tényeit, egy
kompozícionális - az epikus széttagoltságot
egyéb dimenziókban kompenzáló összefüg-
gésrendszerben betöltött funkciójuk által nyert
értelmük híján, akkor Eliotnak igaza van: „Ham-
let, az ember olyan érzelem rabja, mely kifejez-
hetetlen, ugyanis túlcsordul a megjelenő ténye-
ken." De a tények a drámában nem magukban
jelennek meg, hanem sokrétűen megkomponált
összefüggésben, összefüggésként, s összessé-
gükben minta „world", a „time", az „age". Annak,
amit Eliot Hamlet „emotion"-jának, „feeling"-jé-
nek nevez, mely fogalmakkal szemben azonban
én előnyben részesíteném a goethei-Wilhelm
Meister-i „Gesinnungen"-t, ez az „objective cor-
relative"-ja.

De van Eliotnak egy félmondata, amely a Ham-
let-probléma kellős közepébe talál és roppant
horderejű; Hamlet érzéséről jegyzi meg, hogy „a
lehetséges cselekvések egyike sem képes kielé-
gíteni". Hamletot feladatának megfogalmazása
utána második felvonás második színében látjuk
viszont először. Ez a szín igen terjedelmes;
hat-száz sor, a teljes darab 1/6-a, hat epizódból
áll. „A dráma itta témák és érdekirányultságok
szélesen kiterített gazdagságát mutatja; a
szélső pontokat a Fortinbras-cselekmény
ideiglenes le-zárása, valamint a színházelméleti
fejtegetések képezik. Figyelemre méltó továbbá
a komikum erős bevonása."41 Jenkins
ironikusan érzékelte-ti, hogy a Hamlet miáltal nő
túl egy típusos bosszútragédia keretein: „Maga
Hamlet mintha mindig olyan kérdéseket vetne
föl, amelyek sokkal nagyobb horderejűek és
sokkal szőrszálhasogatóbbak, mint amilyeneket
várunk tőle. Amikor annak átgondolását várnánk
tőle, hogy bosszút áll-e, s miért és hogyan teszi
ezt, hajlamos létezésünk titkain elmélkedni."42

„Bár olykor gyakorlati-

Paul Scofield Stratfordban (1948)

dást jelent a drámán belül az epika irányába. Ez-
zel szemben Hamlet figuráját Shakespeare -
éppen a „puhatolózás" cselekményszakaszában
- gazdagon és nagyszabásúan kibontja, de nem
annyira gyakorlati tettek, mint inkább be-
szédaktusok által. Ha Goethe Wilhelm Meisteré-
nek alapvető műfaji szembeállítása, miszerint „a
regénynek főként gondolkozásmódokat [Gesin-
nungen] és eseményeket kell rajzolnia; a drámá-
nak jellemeket és tetteket", helyes, úgy valóban a
Hamlet egyik leglényegesebb sajátosságára
világított rá: a hősnek „tulajdonképpen csak
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asnak bizonyul, ritkán állnak távol szellemétől a
nagy erkölcsi és metafizikai kérdések."43 Jenkins
azok közé a tudósok közé tartozik, akik hajlan-
dók követni Shakespeare kompozíció ját: „Az ál-
tala fölvetett kérdések - ahogy Shakespeare
belehelyez bennünket Hamlet szellemébe és sa-
ját intellektuális kíváncsiságával ruházza föl -
nem annyira a bosszú természetét, mint inkább
az ember természetét érintik [...]"44 „Megfigyel-

ték már, hogy Hamlet igen keveset mond felada-
tának természetéről, ahhoz képest, hogy nem
tudja teljesíteni. Hamlet ábrázolásában [...] a
bosszúálló figurája háttérbe szorul az emberi
lény mögött, aminek szimbólumává válik."45 A
hamleti szellemi - egyszersmind drámatípus-beli
- síkváltást, demenzióváltást mint esztétikai
evidenciát, „érzéki jelenlétet" nagyon pontosan
írja le Klein is (bár, úgy vélem, éppen ellentétes
következtetéseket von le belőle, mint természe-
tes volna): „Nem problematizálja, hanem meg-
kerüli a szellem által ráparancsolt bosszúállás le-
gitimitását. Más problémák szorítják ki, úgy mint a
taedium vitae, a lenni vagy nem lenni, a csele-
kedni vagy elszenvedni, a gyávaság vagy böl-
csesség, a bosszú arányossága, tehát a szeget
szeggel, a respice finem stb. Megfogalmazá-
sunknak [...] azt kell élesen kiemelnie, hogy ép-
pen ez az egy, az anyagban eleve adott etikai
alapprobléma mint olyan nincs ábrázolva."46

Illetőleg: az előbb pontatlanul fogalmaztam; a
síkváltás, a dimenzióváltás nem most megy vég-
be, hanem már az első felvonás végén megtörtént
- a felsorolt mozzanatok éppen azt bizonyítják,
hogy Hamlet túlnyomóan abban a síkban, abban
a dimenzióban marad, amelyben feladatát (a

Szellem parancsán túlmenően) önmaga számá-

ra megfogalmazta. Ha a darabot nem a Hamlet-
probléma („The time is out of joint. O cursed spi-
te, / That ever I was born to set it right";, hanem a
primer bosszúprobléma felől közelítjük meg, ak-
kor a második felvonásvégi Hecuba-monológnál
úgy tűnhet, hogy sínen vagyunk ---,- mármint egy
típusos bosszútragédia pályáján. Ám a kisvártat-
va (az új felvonás utólagos, 18. századi tagolás
eredménye, a virtuális objektív időmúlásnak pe-
dig - másnap van - nincs esztétikai valósága),
egyetlen ötvenöt soros jelenet után rácsapó ne-
gyedik, „To be or not to be"-monológ rendkívüli
jelentősége éppen abban áll, hogy Hamlet a
pragmatikus bosszúproblémától újra felemelke-
dik a saját kérdésfeltevésének a síkjára: problé-
máját nem egy királygyilkos, vérfertőző, trónbi-
torló gazember viszonylatában fogalmazza meg,
hanem „the slings and arrows of oulrageous
fortune" [a balsors minden nyűge és nyila], „a sea
of troubles" [tenger fájdalma], ,the heartache
and the thousand natural shocks that flesh is heir
to" [a szív keserve, a test eredendő természetes
rázkódtatásai], „the whips and scorns of time" [a
kor gúny-csapási] - s mint „az igazság-

talan bántalmak és szenvedések részletező fel-
sorolása"47 is mutatja -, a totalitás dimenziójá-
ban. A „nemesb" megoldás keresése során a
passzív elszenvedés és az öngyilkosság révén
elnyert „quietus" elvettetik, ugyanakkor a „to ta-
ke arms against a sea of troubles" [kiszáll tenger
fájdalma ellen, fegyvert ragadva] heroikus
vállalkozása nemcsak hogy - mint Jenkins
találóan mondja - „elkerülhetetlenül vezet nem-
léthez, hiszen így paradox módon bajaink nem
azáltal érnek véget, hogy felszámolnánk őket,
hanem azáltal, hogy azok számolnak fel
bennünket",4a

de inadekvát is, mint barbár népeknek az a szo-
kása, hogy fegyvert ragadva rohannak a tenger
hullámaiba, mintha meg akarnának küzdeni az
árral.49 Lehetségesek-e hát olyan „enterprises of
great pitch and moment" [nagyszerű, fontos me-
rény], amelyek egyfelől atotalitás dimenziójában
vannak és „objective correlative"-ot jelentenek e
totalitáshoz, másfelől megilleti őket a „tett ne-
ve"? (Kell-e mondani, hogy a Szellem által meg-
parancsolt bosszú nem ilyen?) Aligha lehetsé-
gesek. Eliotnak a lényeget tekintve igaza van,
bár magam nem a „feeling", hanem akkor már in-
kább a goethei^Wilhelm Meister-i „Gesinnung",
de leginkább természetesen saját kiindulásom-
hoz visszatérve a hamleti „dianoia" vonatkozá-

Laurence Olivier az Old Vicben (1936)



 HAMLET 

sában fogalmaznám meg: „a lehetséges cselek-
vések egyike sem képes kielégíteni".

Ennek a szellemi tényállásnak teljesen meg-
felel, hogy Hamlet valamennyi gyakorlati tette,

amelyet megillet a „tett neve" - inadekvát.
Ophelia földbetaposása (az ún. „nunnery sce-
ne"), Polonius leszúrása, Rosencrantz és Guil-
denstem halálba küldése, Laertes letámadása

Ungvári László, Básti Lajos és Major Tamás, a
Nemzeti Színház 1952-es előadásának Hamlet-
jei

Ophelia temetésekor - mindezek a mozzanatok
riasztó pályát jelölnek ki. Polonius megölése, úgy
vélem, igazi fordulópontja a drámának. Noha vil-
lámgyorsan történik, menete hajszálpontosan
van kidolgozva. Hamlet és anyja dulakodnak,
mindketten izgatottak, a királyné félreérti, halá-
los fenyegetésnek véli fia erőszakos fizikai cse-
lekvéseit és képes beszédét („see the inmost
part of you" [tükröm... megmutatja szíved ben-
sejét]), segítségért kiált, Polonius visszhangozza
segélykérését, Hamlet ezt meghallja, s „erős
felindulásban", gondolkodás nélkül kardot ránt
és átszúr a kárpiton, észleli, hogy talált, és vad
örömöt érez, hogy sikerült elégtételt vennie az
alattomos hallgatózásért. Mindez szinte ösztön-
szerű, a vak indulat műve. Csak anyja kétségbe-
esett felkiáltására kezd magához térni, kijóza-
nodni; először is elismeri, hogy nem volt tudatá-
ban, mit cselekszik, s csak ezután merül fel ben-
ne a lehetőség: talán a király az? Felemeli a kár-
pitot és felfedezi a halott Poloniust. Ha nem
tesszük a magunkévá Hamlet közvetlen
reagálását, beláthatjuk, hogy nagy horderejű
esemény történt. Bárhogy vélekedjünk is a
Claudiuson állandó bosszúról, annyi bizonyos,
hogy Polonius megölése - különösen az ún.
„prayer scene" után - csak idétlen paródiája
annak. Polonius valóságos hibáihoz és vétkeihez
képest viszont

Gábor Miklós (Greguss Zoltánnal és Simor Er-
zsivel) a Madách Színház 1962-es Hamletjében
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aránytalanul nagy megtorlás. Akármelyik irány-
ból nézzük is, inadekvát. Ráadásul: immár maga
Hamlet is gyilkossá vált, „felfogjuk Hamlet bűnös
tettének jelentőségét - apjának bosszulója
megölte valaki más apját".50

A szín hátralevő részének legalább három
mozzanatára kívánom itt felhívni a figyelmet.
Először: Eleanor Prosser felvetett egy fontos
kérdést: „A darabot olvasva gyakran elfelejtjük,
hogy Polonius holtteste jól látható végig a szoba-
jelenetben. A színházban ülve és folyamatosan
érzékelve az összeroskadt testet Hamlet lábá-
nál, miközben ez folytatja Gertrud korholását és
hangoztatja saját erényességét, vajon miként is
fogadjuk azt a kijelentését, hogy őt választotta az
ég, hogy legyen 'szolgája, ostora'?"'51 Alan C.
Dessen meg is mutatta néhány lehetséges, sőt
valószínű következményét annak, ha a szín hát-
ralevő részében ott látható a színpadon Polonius
holtteste.52 Sohasem fogjuk megtudni, hogy a -
velünk, szakrálissá vált szövegének olvasóival
és elemzőivel szemben - „vizuális jelentésben"53

gondolkodó Shakespeare elképzelése szerint
Polonius holttestének felfedése után Hamlet
visszaereszti-e a kárpitot, újra. eltakarva a
tetemet, vagy előbbre húzza azt, s így mindvégig
látható. Ha végig a képben van (az előadás
nappali világosságban zajlott, még nem lehetett
világítással kiemelni vagy sötétbe utalni semmit),
akkor nagyon erős ellenpont, „Verfremdungsef-
fekt", elidegenítő hatás, amely a következő jele-
neteknek nemcsak egyes mozzanatait teszi kér-
désessé, ironizálja, hanem egész diszpozícióját
radikálisan megváltoztatja.

Másodszor figyelemre méltófordulat követke-
zik be Hamlet gondolkodásában. Ismeretes,
hogy a kor világképében, s így drámájában is,
jelentős szerepet játszik a „Fortune/fortune"-
képzet, mint mitológiai vagy allegorikus alak, mint
a sors ideologikus vagy a szerencse mindennapi
fogalma. A III. felvonás 4. színe előtt
tizenháromszor került szóba, hétszer Hamlet
által. Össze-kapcsolódik vele a kerék képe, a
körforgás, a forgandóság, az „egyszer fent,
egyszer lent", a vakság, a szeszély, a
kiszámíthatatlanság, s mind-ezek okán az
emberi kiszolgáltatottság képzete. Másfelől
viszont, mivel nem töretlen és unilineáris
determináció, összeegyeztethető vele az emberi
mozgástér, aktivitás, autonómia. Szituációtól,
hangulattól, kontextustól, mondanivalótól függ,
hogy ki mikor melyik oldalt hangsúlyozza. De
vallomásos komolyságuk jóvoltából különösen
emlékezetesek Hamlet Horatiónak mondott
szavai: „for thou hast been / As one, in suff'reing
all, that suffers nothing, / A man that Fortune's
buffets and rewards / Hast ta'en with equal
thanks; and blest are those / Whose blood and
judgement are so well commeddled / That they
are not a pipe for Fortune's finger i Ta sound

Hamlet: David Warner (1965)

what stop she please." [III. 2. . . .mert te, bár /
Szenvedve mindent, úgy től, mint aki / Semmit se
szenved; férfi vagy, ki a / Sors öklözését vagy ju-
talmait / Egyképp fogadtad; s áldott az, kinek /
Vérével úgy vegyült ítélete, / Hogy nem merő síp
e sors ujja közt, / Olyan hangot adni, milyent bille-
get.] Hogy mindenfajta kiszolgáltatottság és ki-
szolgálás ellenében az autonómia, az eszközlét-
nek az elutasítása mennyire fontos gondolata az
ő problémavilágának, azt világossá teszi, hogy
néhány jelenettel később fuvolát hozat, s a hang-
szert kezében tartva így beszél az őt kifürkészni
akaró Rosencrantznak és Guildensternnek:
„Why, look you now, how unworthy a thing you
make of me. You would play upon me, you would
seem to know my stops, you would pluck out the

heart of my mystery, you would sound me from
my lowest note to the top of my compass; and
there is much music, excellent voice, in this little
organ, yet cannot you make it speak. 'Sblood, do
you think I am easier to be played on than a pipe?
Call me what instrument you will, though you fret
me, you cannot play upon me." [Ill. 2. No lám, mily
becstelen eszközzé akartok ti tenni engem. Ját-
szani akarnátok rajtam; ismerni billentyűimet; ki-
tépni rejtelmem szívét; hanglétrám minden
hangját kitapogatni a legalsótól a legfelsőig; pe-
dig e kis eszközben zene rejlik, felséges szózat,
mégsem bírjátok szavát venni. A keservét! azt hi-
szitek, könnyebb énrajtam játszani, mint egy
rossz sípon? 'Gondoljatok bármi hangszernek:
rám lehetitek a nyerget, de nem bírtok játszani
rajtam.] Hamlet első reakciója Polonius halálára
még ebben a képzetkörben mozog, és máris tar-
talmazza a felelősség áthárításának mozza-
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Jelenet az R.S.C. 1967-es előadásából (Ham-
let: Roger Rees)

natát: „Take thy fortune: / Thou find's to be too
busy in some danger." [III.4.... magad kerested:
/ Veszélyes, ládd-e, a túl-buzgalom.] De érde-
mes felfigyelni rá, hogy a darab hátralevő részé-
ben (e hosszú szín javarésze és két felvonás van
még hátra) mindössze háromszor kerül szóba a
„fortune" fogalma, egyszer a királyné, egyszer
Fortinbras hivatkozik rá, s egyszer Hamlet is em-
líti még, éppen az előbbivel kapcsolatban:
„Whose spirit, with divine ambition puff'd, /
Makes mouths at the invisible event, / Exposing
what is

Az 1970-es stratfordi Hamlet címszereplője:
Alan Howard

mortal and unsure / To all that fortune, death, and
danger dare, / Even for an eggshell." [IV. 4. Kinek
becsvágytól duzzadó erélye / A vak jövőre nyel-
vet öltöget, / Kitéve azt, mi nem biztos, halandó, /
Sorsnak, halálnak, vésznek, kárnak, egy / Üres
tojásért.] Egyszersmind arra is érdemes felfi-

gyelni, hogy a Polonius megölését követő jele-
netsor végén Hamlet gondolkodásában egy
egészen új „pattern" jelenik meg: „For this same
lord / I do repent; but heaven hath pleas'd it so, /
To punish me with this and this with me, / That I
must be their scourge and minister." [III. 4. Ezt a
jó urat/ Sajnálom; de ha így tetszett az égnek/-
Büntetve őt velem, s engem vele - / Hogy én le-
gyek szolgája, ostora.]

Hamlet itt Fortuna felől a gondviselés felé for-
dul, s nemcsak hogy mintegy „nagyban" ismétli
meg a felelősség áthárítását - az „I [...] will ans-
wer well / The death I gave him" [Kezem miatti /
Haláláért felelni én fogok] ígérete a drámában
puszta szó marad -, de a Horatiónak, illetve Ro-
sencrantznak és Guildensternnek mondottak
háttere előtt eléggé feltűnő, sőt meglepő módon
egyszerre csak vállalja az eszközszerepet. Mint-
ha az apja halála által megrendített, az apja szel-
lemével találkozó, s állandóan a halál problémá-
jával foglalatoskodó Hamlet immár okozójaként
egészen más közelségbe, viszonyba került vol-
na a halállal; Fortuna kerekének, a „fortune"
forgandóságának képzetét mindinkább egy
másik, nagyobb körforgás élménye helyettesíti
gondolatvilágában: „Your worm is your only
emperor for diet: we fat all creatures else to fat
us, and we fat ourselves for maggots. Your fat
king and your

lean beggar is but variable service - two dishes,
but to one table. [...] A man may fish with the
worm that hath eat of a king, and eat of the fish
that fed of that worm. [...] a king may go a
progress through the guts of a beggar." [IV. 3.
Mert hát életrendünk egyedüli hatalmassága a
féreg: mi minden egyéb teremtményt
meghizlalunk, hogy magunkat hizlalhassuk;
magunkat pedig a pondrónak hizlaljuk. A kövér
király meg a sovány koldus, csak más-más fogat
étel [...]. Azonegy ember halászhat a féreggel,
mely egy királyból evett; s ehetik a halból mely
ama férgen hízott. [... így] tehet egy király körutat
a koldus bendőjén által.] Majd később, a
temetőben: „To what base uses we may return,
Horatio! Why, may not imagination trace the
noble dust of Alexander till a find it stopping a
bung-hole? [...] Alexander died, Alexander was
buried, Alexander returneth to dust, the dust is
earth, of earth we make loam, and why of that
loam whereto he was converted might they not
stop a beer-barrel? [V. 1. Minő aljas célokra
használhatnak még bennünket, Horatio! Nem
nyomozhatja-e képzeletünk a Sándor nemes
porát, míg végre a hordóakna tapaszát leli
meg? [...] Sándor meghalt; Sándort eltemették;
porrá vált; a por föld; földből sárt csinálnak; és
így azzal a sárral, mely őbelőle lett, miért ne
dughatnák be a sörös hordót?]

Harmadszor: hogy Polonius megölése igazi
fordulópont, mind Hamlet, mind a király meg-
érezni látszik. Hamlet - óh, az ő próféta lelke! -
kimondja: „This bad begins, and worse remains
behind." [III. 4. Rossz kezdetnek rosszabb lesz
vége majd.] De a király sem csak a Hamlet felől rá
leselkedő közvetlen veszélyt érzi; az olyan konk-
lúziók, mint ,,My soul is full of discord and dismay"
[IV. 1. Lelkem zavarral és búval tele] és „disea-
ses desperate grown / By desperate appliance
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are relieved; / Or not at all" [IV. 3.... mert két-
ségb' esett / Nyavalyán kétségb' esett gyógy-
szer segít, / Vagy éppen semmi.] sokkal általá-
nosabb megérzésről tanúskodnak, mely a bajok
láncreakciója által mindinkább beigazolódik és
alakot ölt: „this, I Like to a murd' ring-piece in
many places / Gives me superfluous death." [IV.
5. ... ez, mint gyilkoló pokolgép, / Több helyen üt
fölösleges halált.] Hamlet és a király egyaránt azt
sejtik meg, hogy Polonius megölése valóságos
földindulás kezdetét jelenti, melynek során el
fogják veszíteni irányításukat az események fö-
lött, s azok beláthatatlanok, és magukkal sodor-
ják őket.

Polonius megölésének végletesen inadekvát
volta, a nagy körforgás, a halál egyenlősítő és
egyetemes „progress" [IV. 3.], „fine revolution"
[V. 1.] és „base uses" [V. 1.] gyanánt való meglá-
tása és a földindulás előérzete olyan új szellemi
szituációt teremt, amelyben az „enterprises of
great pitch and moment" számára végképp nem
látszik hely.

Már a harmadik felvonás negyedik színének
végén, s a negyedik felvonás harmadik színével
kapcsolatban is fel lehet vetni a kérdést: miért
nyugszik bele Hamlet minden további nélkül,
hogy elhagyja Helsingőrt. És a negyedik felvo-
nás negyedik színében a hetedik Hamlet-mono-
lóg („How all occasions do inform against me"
[Hogy vádol engem minden alkalom...]) gondo-
latmenetének és az egész szín „vizuális jelenté-
sének" az ellentmondása igen különös. Igaz,
Hamlet fellépése e színben mind az első kvartó-
ból, mind a fólióból hiányzik, csak a második
kvartóban van meg, s egyáltalán nem biztos,
hogy eredetileg szerepelt az előadásban. A szín
egyébként erős cezúra a darab térkompozíciójá-
ban, mert az első, amelyik nem a helsingőri kas-
télyban, tehát falak között, hanem attól egy
bizonyos távolságra és a szabadban játszódik.
Ha sor kerül Hamlet fellépésére, akkorbejövetele
az egyik oldalon és kimenetele a másikon az
„útköz-ben", pontosabban az út, a valahonnan
valahová, a Helsingőrtől való távolodás „vizuális
jelentését" reprezentálja. A monológ
gondolatmenetének konklúziója: „0 , from this
time forth I My thoughts be bloody or be nothing
worth" [Ó, vért kívánj / Hát, gondolat! vagy
értéked silány]. Ebből egyetlen természetes
akció következnék: sarkon fordulni, visszatérni
Helsingőrbe és meg-ölni a királyt. Hamlet
azonban ez után az önmagához intézett, és
nagyon is jelen idejű felszólítás után - megy
tovább Anglia felé. Erre a jelenet-végre még a
„prayer scene"-nél is jobban illik Peter Alexander
megállapítása: „Shakespeare itt csaknem
teljességgel vizuális kifejezésbe foglal-ta Hamlet
problémájának egészét."54 A „vizuális jelentés"
egy olyan figura benyomását kelti, aki nemcsak
Helsingőrtől, hanem a saját maga által
megteremtett feladatától is távolodik.

August Wilhelm Schlegel azt mondja, hogy
„úgy látszik, mintha afőcselekmény az utolsó fel-
vonásokban elakadna, sőt már-már visszafelé
folyna".55 De valóban csak „úgy látszik". Ha a
Hamletot bosszú- és jellemtragédiának tekint-
jük. Az például, hogy a negyedik felvonás ötödik,
hatodik és hetedik színe a röviden „Polonius-
cselekménynek" nevezhető mellékszálat,56 illet-
ve a „második bosszúcselekményt"57 hozza az
előtérbe, nemcsak kauzálisan indokolt, lévén
Ophelia tragédiája és Laertes bosszúja Hamlet
cselekedeteinek („nunnery scene", Polonius
megölése) okozata, s nem is csak abban az álta-
lános dramaturgiai értelemben, hogy Shakes-
peare „a mellékcselekményt rendszerint nem a
főtémától függetlenül alkalmazza, hanem annak
megvilágítására használja".58 A Polonius család
tragédiájának (hiszen nem tragédia-e az erede-
tileg átlagos, de nem romlott Laertesnek az „un-
worthy a thing" [becstelen eszköz] szintjére zül-
lése is?) Hamlet távollétében egyetlen nagy
tömbként való előtérbe kerülése nemcsak a
mondott módokon, s önsúlyánál fogva jelentős,
hanem egy figyelemre méltó drámaírói fogás ré-
vén is. Ahhoz képest, hogy majd az ötödik felvo-

Vlagyimir Viszockij, a Taganka Hamletje (1971)

násban mennyire feltűnő lesz: Shakespeare
egyáltalán nem tartotta szükségesnek Hamletot
reagáltatni Ophelia tragédiájában való tulajdon
részességére, itt, a lány k é t - a 19. századi olasz
romantikus operák egyik kedvelt jelenettípusá-
nak elnevezésével élve - .,őrülési jelenetében"
és a királyné beszámolójában haláláról, erőtelje-
sen stilizálta-poetizálta a figurát és tragédiáját.
Ophelia már első fellépésekor, Laertes intelmei-
ben veszélyeztetett virágként jelenik meg - „The
canker galls the infants of the spring I Too oft
before their buttons be disclos'd" [I. 3. Üszög
senyveszti a tavasz szülöttit / Gyakran előbb,
mint bimbajok fesel] -, s a két „őrülési jelenet-
ben" a lánya szó szoros értelmében virág-, egy-
szersmind dallamszférába emelkedik. Nincs
okunk kételkedni Laertes szavainak igazságá-
ban: „Thought and affliction, passion, heIl itself /
She turns to favour and to prettyness." [IV. 5.
Bánat, levertség, a pokol maga / Őnála mind
kellemre változik], Amikor pedig a királyné
beszámol vízbefúlásáról, virág- és dallamkörben
lebegő sellőként tűnik el a szemünk elől. S ha a
temetéskor Laertes szavait: „from her fair and
unpolluted flesh / May violets spring" [V. 1.
Szeplőtelen szűz testéből violák / Fakadjanak!],
már a „bravery" [V. 2. dagályos] stílusszintjéhez
számítanánk is, a sírba virágot hintó királyné
búcsú-szavai - „Sweets to the sweet. [...] I
thought thy
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Hamlet: Daniel Olbrychski (Varsói Nemzeti
Színház, 1973)

bride-bed to have deck'd, sweet maid, And not

have strew'd thy grave" [Kedvest a kedvesnek...

Azt gondolám, nászágyadat vetem meg, / Nem

sírodat hintem, kedves leány.] - egy konzek-

vens stilizálási-poetizálási folyamatot zárnak le.

Ophelia a dráma legszerencsétlenebb, legerő-

sebb részvétet keltő szereplője, s figurájának-

tragédiájának ez a költői megemelése, mely

nagy érzelmi hatást hivatott kiváltani, ugyanúgy

ellenpontozza, kérdésessé teszi, elidegeníti, sőt

diszkreditálja az „enterprises of great pitch and

moment" hamleti eszményét-feladatát, mint Po-

lonius értelmetlen leszúrása.

S a Rosencrantzcal és Guildensternnel való

elbánás nemkülönben. Mára harmadik felvonás

negyedik színéből tudjuk, hogy Hamlet hidegen

készül a leszámolásra: „They bear the mandate,

they must sweep my way / And marshal me to

knavery [az én kiemelésem - E. G.]. Let it work; /

For'tis the sport to have enginer / Hoist with his

own petard, and't shall go hard / But I will delve

one yard below their mines /And blow them at the

moon. 0, 'tis most sweet / When in one line two

crafts directly meet." [... Útam ők seperjék, / Lé-

vén vezérim a gazságra. Hagyján! / Hisz oly de-

rék a tűzmestert saját / Aknája által vetni föl; s

ügyetlen / Volnék, ha nálok egy öllel aláb / Nem

ások és a holdba nem rőpítem. / Ó, oly derék, az,

ha két oldalon / Így összevág két csel, egy vona-

lon."] Noha később „gyorsan" cselekszik, arra

azért van gondja, hogy „rögtön halál" legyen a ré-

szük: ,,not shriving-time allow'd" [V. 2. Még

gyónniuk sem engedvén időt]. Ha meggondol-

juk, hogy Hamlet apjának halálát különösen tra-

gikussá teszi, hogy „unhousel'd, disappointed,

unanel'd" [I.5. Nem gyónva, kenve, nem áldozva

meg] következett be, s Hamlet azért nem szúrja le

az imádkozó királyt, mert „in the purging of his

soul" [midőn tisztálja lelkét] találja, úgy megint

felmérhetjük szándékának és cselekedetének

súlyát, egyszersmind aránytalanságát, s fenn-

akadhatunk azon a hidegségen is, amellyel még

a darab utolsó színében is beszámol róla Hora-

tiónak.

Azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy a temető-

jelenetben alighanem a darab legabszurdabb

mondatát halljuk tőle: „Dost thou come here to

whine? / To outface me with leaping in her gra-

ve?" [V. 1. Hát ríni jössz ide? S hogy sírba ugrálj,

engem azzal ölj?] Ezt annak az embernek mond-

ja, akinek apját megölte, húgát pusztulásba dön-

tötte, s annál a sírnál, mely ez utóbbi áldozatát

fogadja be.

A „nunnery scene", majd Polonius leszúrásától

Hamlet valamennyi gyakorlati tette az „en-

terprises of great pitch and moment" eklatáns

megcsúfolása.

Közhely, hogy az ötödik felvonás első színé-

ben, a temetőjelenetben Hamlet más emberként

tér vissza, mint amilyenként távozott. Magam

úgy vélem, hogy a belső átalakulás Polonius ér-

telmetlen megölése után kezdődik, s a harmadik

felvonás negyedik színének végétől követhető.

De való igaz, hogy a másság itt válik teljessé, s

azzal a felismeréssel befejezetté, amelyet az

utolsó szín elején fogalmaz meg: „But I am very

sorry, good Horatio, / That to Laertes I forgot

myself; / For by the image of my cause I see / The

portraiture of his." [V. 2. Azt bánom, hogy felej-

tém magamat, / Horatio, Laertes ellenében: /

Ügyem szakasztott mása az övé.] Az új Hamlet

fatalista, egyfelől elfogadja a gondviselést, más-

felől az ad hoc, „erős felindulásban elkövetett",

hirtelen kis tetteket (annál is inkább, mert e kis

tettek tárgya mindig „baser nature" [hitvány

elem]: „let us know / Our indiscretion sometime

serves us weIl / When our deep plots do pall; and

should learn us / There's a divinity that shapes

our endes, / Rough-hew them how we will". [V. 2.

Mert tudni kell, hogy egy meggondolatlan / Tett

néha jól segít, midőn derék / Tervünk hanyatlik; s

ez tanítson arra: / Van egy istenség, aki céljaink /

Formálja végre, bármiképp nagyoltuk.] Polonius
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megölése óta mindinkább s az utolsó felvonás-
ban látványosan e két pólus között hányódik. Ez
azonban a maga teremtette, par excellence
hamleti feladat - „to set it right"! -, az „enterpri-
ses of great pitch and moment" ideáljának végle-
ges feladását jelenti - de immár nem a feladat
kitűzése, hanem a feladatról való lemondás ér-
telmében. Ám bizonykodik, hogy bosszút áll a ki-
rályon és azt mondja: „a man's life's no more
than to say ,one"' [V. 2. S az ember élte annyi,
mint ez: „egy"!] Ha ezt az „enterprises of great
pitch and moment" dimenziójában fogjuk fel, úgy
az egész dráma bizonyítja, hogy nem igaz. Ha vi-
szont a szimpla bosszúállás praktikus dimenzió-
jában, nem kevesebbet jelent, mint hogy Hamlet
feladta legsajátabb célját. S a sokat vitatott és
sokféleképpen értelmezett „abgang" a temetője-
lenetben, ez a valóban „rejtélyes mondás"59,
hogy ti. „Let Hercules himself do what he may, /
The cat will mew, and dog will have his day" [V. 1.
Bár Hercules, amit bír, tegye meg: / A macska
nyávog, és megvész az eb] számomra pontosan
ezt jelenti.

A fatalizmus és az ad hoc, „erős felindulásban
elkövetett", hirtelen kis tettek polaritása, a közöt-
tük való hányódás a dráma utolsó színében a
legnyilvánvalóbb. Egyfelől ott van a híres részlet
a „there is a special providence" [a gondviselés
akaratja] és „the readiness is all" [készen kell rá
lenni] meggyőződésével, másfelől a végül még-
iscsak beteljesített bosszú, amellyel kapcsolat-
ban azonban Schlegelnek, úgy vélern, igaza
van: „A bűnösöket végül is eléri a büntetés, de
mintha csak valamiféle véletlen csapás követ-
keztében, nem pedig azon a kívánatos módon,
hogy a világ ünnepélyesen intő példát kapjon az
igazságosságról".60 Vagy mint Klein mondja: „A
crimen végül is mintha rá volna erőszakolva a
hősre, a szó szoros értelmében a körülmények
nyomják a kezébe a fegyvert",61 illetve: „A tett
mintha valóban rá volna erőszakolva, az eszközt
pedig úgyszólván a kezébe nyomták volna..."62

A haldokló Hamlet háromszor rugaszkodik
neki, hogy megfogalmazza Horatiónak, mit kel-
lene elmondania róla, hogyne maradjon utána „a
wounded name", ne maradjon sérelem a nevén:
„Report me and my cause aright/To the unsatis-
tied"; „in this harsh world draw thy breath in pain /
To teli my story"; „So teli him, with th'occurents
more and less / Which have solicitecl - the rest is
silence." [V. 2. Győzd meg felőlem és igaz
ügyemről / A kétkedőket.... Szídd még e rossz
világ kinos lehét, / Hogy elmondd esetem. ... Be-
széd el ezt neki, s minden körülményt, / Mi okozá
- - A többi, néma csend.] Maga is érzi, tudja,
hogy ami elmondható, az a sztori. S Horatio ké-
sőbbi szavai alapján biztosak is lehetünk benne,
hogy azt el fogja mondani. De a komplex és bo-
nyolult összefüggéseknek azt az egész tömegét,
amelyet a Hamlet-probléma kifejezéssel próbál-

„Mezítlábas" Hamlet Kecskeméten, 1972
(Székhelyi József és Stefanik Irén) (Ikládi
László felvétele)

tam jelezni, nemhogy Horatio, de maga Hamlet
sem tudná elmondani, mivel nem hozható abszt-
rakt formára. Azt, hogy a hamleti tapasztalatok
és a sztori megérthetősége között micsoda
szintkülönbség van, érzékletesen fejezi ki, hogy
a „the rest is silence" kijelentés után hangképze-
tek és -effektusok halmozásával ér véget a
darab. Horatio rögtön így búcsúzik Hamlettól:
„flights of angels sing thee to they rest" [Nyu-

gosszon angyal éneklő sereg]. Aztán dobszó
hallatszik. Végül Fortinbras zárszava: „The sol-
dier's music and the rite of war / Speak loudly for
him. [...] Go, bid the soldiers shoot." [Útján kö-
vesse harci tisztelet. / Harsogjon a zene. [...]
Menj, lőjenek sort!] Tüzérségi sortűz.

Persze a darab vége, a világot megmérgező
bűn megbüntetésétől, azaz a király megölésétől
kezdve Hamlet Fortinbrasra adott szavazatán s
ennek hatalomátvételén keresztül egészen a ka-
tonai tiszteletadás apoteózisáig a reneszánsz
dráma világrendet visszaállító sémáját valósítja
meg, teljesíti be. Ezúttal mégsem mondhatjuk,
hogy a „harmónia hiánytalanul helyreáll". Egy-
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Huszti Péter a Madách Színház Hamletjében,
1977

részt, mert a „world", a „time", az „age" zűrzava-
ra, rendetlensége, romlottsága mint „érzéki je-
lenlét" túl egyetemes és erős ahhoz, hogy csu-
pán a dráma végével ellensúlyozható, sőt meg-

szüntethető volna, másrészt, mert a Hamlet-
probléma oly sokat jelent számunkra, hogy
„szellemi és érzelmi reakciónk [...] továbbra is
Hamletra koncentrálódik",63 és: „Nyomasztó
üresség marad hátra, amelyet Fortinbras csak

részlegesen tölt be".64 A formailag korrekt meg-
oldás és lezárás ellenére a Hamlet, a darabot
mindmáig éltető és számunkra is legfontosabb
dimenziói tekintetében, nyitva marad. Mert a
Hamlet-probléma megoldatlan és megoldhatat-
lan.

„The rest is silence" - a darabnak azok közé a
megfogalmazásai közé tartozik ez, amelyeket
nagy átéléssel, jelentőségteljesen, a művészi és
életfilozófiai mélység élményéhez méltónak vélt
kultúrájulattal szokás idézni. Mert ugyebár, a lé-
nyeg kimondhatatlan. De vajon Hamlet s a
Hamlet horizontja e tekintetben is egybeesik?
Hamlet problémája - tudom, brutálisan fogom itt
össze tartalmát - az, hogy olyan feladatot vél
magára hárulni („The time is out of joint" - „to
set it right"), amely teljesíthetetlen. A hamleti
„dianoia", ez a radikális, totalizáló,
univerzalizáló gondolkodás- és látásmód olyan
„enterprises of great pitch and moment" igényét
teremti meg, melyek egyfelől a „world", a „time",
az „age" dimenziójában vannak, másfelől
megilleti őket a „tett neve". Ez az igény irreális -
„a lehetséges cselekvések egyike sem képes
kielégíteni". De ott van még a darab abszolút
középponti jelene-te, amelyet mindeddig
megkerültem, s amellyel kapcsolatban Klein
nagyon lényeges mozzanat-ra világít rá: „A játék
a játékban Hamlet egyetlen konkrét
iniciatívája".65 A Gonzago-darab előadatása a
király előtt a bosszútragédia szintjén, mint
„egérfogó" „plauzibilisan van motiválva azáltal,
hogy Hamlet úgy gondolja, a Szellem csalárd lé-
lek is lehet."66 Ám Hamlet nyomatékosan nem-
csak ezen a praktikus síkon fogja fel és értékeli a
színjátékot. A színészekről mondja: „they are the
abstract and brief chronicles of the time" [II.2. ...
mert ők a kor foglalatjai és rövid krónikái]. S kevés
olyan agyonidézett passzusa van a Shakes-
peare-életműnek, mint Hamlet szavai a színjá-
tékról, „whose end, both at the first and now was
and is to hold as'twere the mirror up to nature; to
show virtue her feature, scorn her own image,
and the very age and body of the time his form
and pressure". [III. 2.... melynek föladata most
és eleitől fogva az volt és marad, hogy tükröt tart-
son mintegy a természetnek; hogy felmutassa
az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön ké-
pét, és maga az idő, a század testének tulajdon
alakját és lenyomatát.] A színjáték nemcsak
hogy „Hamlet egyetlen konkrét iniciatívája", ha-
nem egyetlen olyan iniciatívája is, amely a
„world", a „time", az „age" dimenziójában van.
Tehát az „enterprises of great pitch and moment"
legalább egyik kritériumának megfelel. Megle-
het, az olyan kivételes esettől eltekintve, mint az
„egérfogóként" való felhasználása, nem illeti
meg a „tett neve". A képletes tükör haszna nem
közvetlenül gyakorlati. Hamlet és a királyné jele-
nete, amelyben Hamlet majd gyakorlati ered-
ményt vár törekvésétől - „You go not till I set you

Heiner Müller: Hamlet-Maschine (1979)
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Michael Pennington Hamletje (Stratford, 1981)

up a glass / Where you may see the inmost part
of you" [III. 4. Tapot se innen, míg tükrömbe
nem nézsz, / Mely megmutatja szíved belsejét.]
-, éppen ezt mutatja; semmi jel sincs rá, hogy
az „önismeret tükre"67 a bűnösség belátásán túl
a továbbiakban is bármiféle konzekvenciával
jár-na a királynénál. A tükröt tartásnak ez a
privát szférában megismételt és eredménytelen
jelenete ellenpont a Gonzago-színjáték
nyilvánosságához és frappáns hatásához,
egyáltalán: centrális jelentőségéhez -
kontrasztként csak fokozza azt. A játék a
játékban gyakorlati eredménye - hogy ti. Hamlet
megbizonyosodik a Szellem tudósításának
igazságáról - feltűnően nem áll arányban azzal a
jelentőséggel, amelyet a színjáték mint olyan e
bosszútragédiában kompozícionálisan,
eszmeileg és „érzéki jelenlét" tekintetében kap.
Nemcsak gyakorlati eredménye jóvoltából
érezzük Hamlet egyetlen adekvát és sikeres
vállalkozásának. Hamlet egyetlen konkrét
iniciatívája, s egyetlen adekvát és sikeres vál-
lalkozása túlmutat közvetlen, pragmatikus dra-
maturgiai funkcióján - az egész dráma önrefle-
xiója. Roland Mushat Frye, aki alaposan kutatta
az Erzsébet-kori tükörszimbolikát, lényeges kö-
vetkeztetésre jut: „A művészet tükrét azért hoz-
ták létre, hogy a természet hihető utánzását al-
kossák meg, nem pedig betű szerinti átírását, de
még fontosabb volt az, hogy lényeges megértést
érjenek el esztétikailag kielégítő formában [az én
kiemelésem - F. G.]. Ez az a kontextus, amely-
ben Hamlet szavait Shakespeare korában értet-
ték. Hamlet általános és széles körben elfoga-
dott elveket alkalmazva levonja a konzekvenciá-
kat általában a színházművészetre és az egyes
darabok előadására nézve, beleértve mind a já-
tékot a játékban, ,Az egérforgó'-t, mind magát a
Tragedy of Hamlet-et."68 A színjátékot iniciáló
Hamlet horizontja tágabb, mint a haldokló Ham-
leté; s a Shakespeare-dráma horizontja az előb-
biével esik egybe. A „the rest is silence" formula
valamiféle belső végtelenbe látszik ugyan távla-
tot nyitni, de az egész dráma, a dráma egésze
rá-cáfol. Az a bizonyos „többi" ti. nem más, mint
„maga a Tragedy of Hamlet". „Lényeges megér-
tés esztétikailag kielégítő formában."

Nekünk persze szabadságunkban áll tovább
is folytatnia gondolatsort. A Hamlet-probléma -
a hamleti „dianoia" problémája. A radikális-uni-
verzalisztikus látás- és gondolkodásmódé. Nem
nélkülöz minden alapot, ha a Hamletot az első
par excellence értelmiségi drámának, sőt a para-

Máté Gábor (Hamlet) és Básti Juli (Ophelia)
Kaposvár, 1984 (Fábián József felvétele)
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A Footbarn Theatre Hamletje, 1980 (Keleti Éva
felvétele)

digmatikus értelmiségi drámának érezzük. S va-

lószínűleg csakugyan a művészet az a terület,

ahol a radikális-univerzalisztikus látás- és gon-

dolkodásmód termékenyebb lehet, mint amilyen

veszélyes.
1991. december
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