
ők igazi színházat soha nem lesznek képesek játszani, érctekesen link, szedett
-vedett társaság, a kenyerüket akarják, kirúgták' őket valahonnan és innen is
ki lesznek rúgva, ha már nem kellenek, harsányak, kedvesek és ordenárék, ri
pácsok tehát, ők a társadalom legalja, művészeti páriák. És Hamlet herceg 
Poloniussal az oldalán - a nézőtérnek hátat fordítva, felvilágosult és okos ren
dezőként intézkedik velük, hercegi céljába fogja, utasítja őket, a színház mély
ismerőjeként és inyenc élvezőjeként tanácsokat ád nekik, ők meg minden sza
vára bólogatnak. habár látszik, hogy fölösleges hülyeségnek tartják míndcn sza
vát, de kenyeret akarnak, kis időre fedelet a fejük fölé, s tán egy kicsit' játszani.
A színészek szemében az érzékeny okosságokat szónokló Hamlet és az érzéketlen
butaságokat vartyogó Polonius között nincsen semmi különbség, A narodnyik
indulatú herceg mégiscsak úr, s éppen úgy a hatalmasokhoz tartozik, mínt
Polonius.

Ettől a jelenettől a dráma egész dimenziórendszere megváltozik. Azt is mond
hatnánk, hogy Hamlet világa ebben a jelenetben nyeri el igazi dimenzióit.
Mindaz, amit tud, érez és akar, viszonylagossá válik. Hamlet nem a világ köl
döke, habár mindarra, amit tud, érez és akar, a világnak szüksége van. Ljubímov,
aki eddig közelről figyelte Hamletet, s komoly figyelmével támogatta is, most
eltávolodik tőle, ő is magára hagyja. Most már nem kell vele lennie, Hamlet
amúgy is feltartóztathatatlan. .,Ha most történik: nem ezután; ha nem ezután,
úgy most történik; B ha most meg nem történílc. eljő máskor: készen kell rá
lenni: addig van." És ettől kezdve egyszerre vagyunk kívül és belül. Már a
halálban, de az életben még. A Hamlettal való azonosulásunkat továbbra sem
vagyunk képesek megtagadni. de mégsem Hamlet szemével látjuk már a vi
lágot, hanem azoknak a szemével. akik kívül rekedtek a hatalmasságok harcá
nak körért, és így azonosak a hatalmi harcok végső eredményeivel. A színpad
üres. A két sírásó. lábát a lyukba lógatva, a kihányt halmon ül. Hagymát esz
nek, kenyérrel. Fecsegnek. Kedvesek és kedélyesek. A hierarchiában mindenkinek
kijelölt helye van. A király gyilkol, az udvaronc besúg. Hamlet kivételt teremt,
a színészek játszanak, a sírásó megássa a sírokat. Egyszerre vagyunk kívül és
belül, s ennél több emberi szabadság talán nem is elképzelhető. Egyszerre va
gyunk színészek, sirásók, királyok és királyfiak. A bőrünkön érezzük a hierar
chiát, de áttekintésünk van a hierarchián. És nincsenek többé kétségeink: a ki
zökkent időt senki nem tudja helyretolni. Fortinbras sem érkezik meg a sereg
gel. Nem mondja, hogy "Négy százados I Emelje Hamletet, mint katonát I A
ravatalra: mert belőle, ha I Megéri, nagy király vált volna még." Hamlet nem
akart király lenni, s nem is lett nagy király. Nincsen megkönnyebbülés. Fortín
brast kihúzták.

A függöny csikorogva elfordul, s megmutatja az utolsó felvonás halottait.
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FARKASRJ;:T, HALOTTAK NAPJA

A heggyé nehezült föld
lángot Vil'it a lejtőn

a leszálló homályban,
csillagok ülnek testek; halmain,
béke s idő hullámain
a végtelen varázsa villog,
ahogy a parttalan áradatban
ringunk a végtelen felé.

DEUS QUI HUMANAE SUBSTANTIAJ:

Gondolattól a teljesség felé
haladunk öröktől örökké
íveden, Istenem. Éveink vágyunk
elé lépdelnek, labirintust
jár létben botladozó lelkünk,
B Te kenyeret és bort adsz nekünk,
míg nyarunk be nem teljesül.
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