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„Király, királyné, Laertes, urak, Osrick és
kíséret vívótőrökkel stb. jőnek"

És Hamlet rájuk tekint:
Vége a tragédiának.
És Hamlet rájuk tekint.
Ez a Hamletek utolsó jelenete és végső

állomása. Hamlet
mindenkit lát:

íme, itt vagytok előttem valamennyien:
mindnyájatokat látom; ítélőszéketek előtt
veletek együtt megjelentem.

Nem változtatok semmit sem azon, amit
ti magatok már elhatároztatok, meg-
tanácskoztatok, amit végre akartok hajta-
ni, meg akartok cselekedni. Mindent tu-
dok és mindent egészen világosan látok a
szemetekben.

Innen én már nem távozhatom.
A halálotok is Vég és ítélet; megjelené-

setek: ügyünk Vége és a mi Végünk is.
De Claudius bűne ma már nem a régi.

Új gaztettre készül, letette a kelyhet, és
mérget fog használni, és nem másért,
hanem ezért az új tettéért fog elpusztulni.
Mert nem számítanak az egykori vétkek és
bűnök. Ez az egy tett megbillenti és le-
húzza a mérleg serpenyőjét.

Laertes bűne sem az, hogy hallgatott
Claudius szavára, de még az sem, hogy a
tőrt méreggel bekente, hanem az, hogy
ma, amikor kezet fog Hamlettel - hazudik
és gazember lesz.

A Királyné vétke sem az, ami eddig volt,
hanem az, hogy ma, amikor a fia életéért
folyik a játék, nem az anya szemével fi-
gyel: a Bűn mellett áll.
Hozzák a vívótőröket.
Csak kettőt.
Az Osrick mögött álló kísérő tartja őket.
Osrick elfogulatlan bírája ennek a párbaj-
nak, Herold, aki felügyel a formaságokra.
Felesküdött a királynak, és a király Igazát
nem fogja vitatni. A tőröket a király maga
választotta ki, és ő adta át Osricknak őket.

OSRICK
(hátra fordul)
(mindkét tőrt kiveszi kísérője kezéből)
(egyik kezébe fogja őket, a markolatuk
alatt)

(előre lép)
(megáll)
(Hamlet és Laertes között)
(kezét, amelyben a tőröket tartja, Laer-
tes felé nyújtja)
HAMLET
(nézi, mit tesz Laertes)
LAERTES

(oda sem figyel, megfogja az egyik marko-
latát - és ahelyett, hogy kinyújtott kézzel
suhintana vele a levegőben - lassan leen-
gedi a tőr pengéjét és hegyét a szeme
előtt: hogy megvizsgálja a pengét)
(A látszat kedvéért suhint egyet a levegő-
be, és azonnal, meg se fordulva, vissza-
adja a tőrt Osricknak, így szólván:)
„Nagyon nehéz; hadd lám a másikat."

HAMLET
(Laertest nézi)
(kiveszi Laertes kezéből ugyanazt a tőrt)
(hangosan mondja)

„Ez jó nekem."
(látszólag próbálgatja a tőrt)
(Magában:)

Az a tőr, amelyik Osrick kezében maradt, és
amelyet éppen most fogott meg ellen- felem,
Laertes, meg van mérgezve, még-hozzá
Laertes tudtával.

LAERTES
(elveszi a tőrt Osricktól)
(nyugodtan megáll)
(a tőr hegyét a föld felé tartja)
HAMLET

(Látja a mozdulatot, amint Laertes azonnal
földre engedi a tőr hegyét, és így a pengét
eltakarja Osrick elől)

(hirtelen Osrickhoz fordul)
(hangosan:)

„Egyforma hosszu mind?"
(magában)

Rögtön kiderül, kié az ötlet.
OSRICK
(e/csodálkozik a kérdésen)
(a királyra néz, aki bólint)

„Egyforma, fenség."
HAMLET
(Osrickra néz)
(Osrick tekintetét követve a király felé
fordul)

(és a királyt nézi)
OSRICK
(megdöbbenti Hamlet viselkedése) (kérdően
né. hol Laertesre, hol a király-ra)
KIRÁLY
(figyel)
(nyugtalanul)
(jelzi Osricknak, hogy nyugodjon meg)
(látja, hogy sok időt vesztettek)
(feláll)
HAMLET
(nézi a királyt)
(magában:)

Te összebeszéltél Laertesszel. És Laertes
veled. Ti egymással. Te magad, aki ma is úgy
cselekszel, mint mindig, ahányszor csak
felbukkansz. Igen! Laertes fegyvere mérgezett.
Szólj! S szavaid többi gondolatodat is
leleplezik! Beszélj!

KIRÁLY
„Bort billikomba! ez asztalra itt. -"

HAMLET
(magában)

Használni akarsz más mérget is?
SZOLGÁK
(kupákban bort hoznak a küzdőknek)

(a kis asztalra állítják, amely azon az oldalon
van, ahol á király ül, a küzdők közelében)

KIRÁLY
(fennhangon)

„S ha majd talál elsőre, másodikra,
Vagy harmadízben Hamlet jól felel:
Ágyú dörögjön minden várfokon;
Hamlet javáért iszik a király.
Egy gyöngyszemet dob a kehelybe akkor,
Drágábbat annál, melyet koronán Felváltva
már négy dán király viselt."

HAMLET
(magában)

A méreg, mellyel megölted apámat.
Azt akarod, hogy a Dán királyságot kehelyből
hörpintse ki, és megtudjam, hogy a királyok
koronáját méreg díszíti.

KIRÁLY
„Kelyhet nekem!"

SZOLGÁK
(két kelyhet hoznak)
(és a király közelében álló asztalra te-szik)
KIRÁLY
(zengő hangon)

az üstdob mondja meg
A harsonánk, és a harsona
Künn a tüzérnek, pattantyú az égnek, Az

ég a földnek: »Most ürít kehelyt Hamletre a
király.«"

(bort tölt egy kupából)
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(mind a két boros kehelybe)
HAMLET
(nézi)
(mit csinál a király)
(várja, hogy leüljön)
KIRÁLY
(látja, hogy a harc kezdete elhúzódik)
(mert mindenki a királyra vár-)
(így nem mérgezheti meg a gyönggyel a
kelyhet most)
MINDENKI
(a királyt nézi, látván, hogy Hamlet egyre
csak őt figyeli és vára harc megkezdésével)
KIRÁLY
(leül)
HAMLET
(elfordul a királytól)
(és szemben áll Laertesszel)
LAERTES
(vár, mit monda király)
KIRÁLY
„Hajrá, fiúk."

(Osrickhoz)
(hogy a gyanú maradékát is eloszlassa)

„Ti meg, birák, jól nyissatok szemet."
OSRICK
(jelt ad a vívóknak)
(hogy álljanak fel a víváshoz)
HAMLET
(felemelt tőrrel, készenlétben)

„No, rajta!"
LAERTES
(felemelt tőrrel, készenlétben)
(Hamlethez)

„Rajta hát!"
OSRICK
(jelt ad nékik)
(kezdhetik)
HAMLET és LAERTES
(összecsapnak)

(de csak egyszer, aztán tüstént visszatér-
nek eredeti helyzetükbe)

HAMLET
(látta, hogy eltalálta Laertest)
(hangosan kiált)

„Egy."
LAERTES
(kiált)
(tagadja, hogy Hamlet valóban eltalálta
volna)

„Nem."
Ez mára harmadik figyelmeztetés, melyet a
Sors Laertesnek ad. Az első: Hamlet
kezet fog vele: A második: nem azt a tőrt
választotta először, amelyiket maga mér-
gezett meg. A harmadik: most, a vitás
találat.

HAMLET
„Biró!"

OSRICK

„Találta, szembetűnően találta!"
HAMLET
(Laertesre néz)
(magában)

Ember! Miképpen nekem, neked is jósol a
Sors. Vedd észre, mit tettél!

LAERTES
(Osricknak)

„Jó; újra hát!"
OSRICK
(jelt ad nekik)
(álljanak fel a folytatáshoz)
HAMLET és LAERTES
(készenlétben állnak)
(felemelt tőrrel}
(de)
(ebben a pillanatban)
KIRÁLY
(feláll)
OSRICK
(jelt ad a vívóknak)
(hogy még ne kezdjék)
(mert a király felállt)
HAMLET és LAERTES
(leeresztik tőrüket)
KIRÁLY
(Hamletnek)

„...bort adjatok."
(unszolja, hogy igyon)
HAMLET
(a király felé fordul)
(nézi, mit tesz a király)
KIRÁLY
(az egyik kehelybe gyöngyöt dob)
(feloldja a mérget)
HAMLET
(szemével kőrbenéz az egész terem-
ben)
(és mindenkihez szól tekintetével)
(magában)

Nézzétek, íme, ez az ember gaztettet követ
el. Úgy, ahogyan valaha apámat megmér-
gezte, velem is ezt teszi.
Nézzétek, íme, ez a gazember, apámnak

gyilkosa - most nekem nyújtja a kelyhet -
a kelyhet, melyet a szemetek láttára mér-
gezett meg.

KIRÁLY
(fogja az egyik kelyhet, és az asztalon
hagyja azt, amelyikbe a gyöngyöt dobta)

(kínálja Hamletnek a mérgezett kelyhet)
(szól:)

„Hamlet, ez a gyöngy a tiéd; fogadd;"
(felemeli a kelyhet)

„Egészséged re."
HAMLET
(nem veszi el a király által kínált kelyhet)
(mozdulatlanul álla helyén)
KIRÁLY
(látja, hogy Hamlet

nem veszi el a kelyhet)
(az udvaroncokhoz és a szolgákhoz for-
dul)

„Nyújtsátok oda."
SENKI
(sem mozdul helyéről)
(hirtelen, ebben a pillanatban)

(„Harsonák; künn ágyúdörej', hogy a ki-
rály szavainak hatása még nagyobb le-
gyen)

KIRÁLY
(elbizonytalanodik)
(iszik, hogy leplezze zavarát)
HAMLET

(Megpróbálja viselkedésével feledtetni,
hogy nem ugrottak azonnal Claudius pa-
rancsára - vidáman, a király fölött győze-
delmeskedve)

(hangosan)
„Hadd végzem e döfést; tedd félre ad-
dig."

KIRÁLY
(leül)
HAMLET
(elfordul a királytól)
(szemben áll Laertesszel)
(Laertesnek)

„Jerünk."
OSRICK
(jelt ad a vívóknak)
(emeljék készenlétbe tőrüket)
HAMLET és LAERTES
(felemelik tőrüket)
(felállnak a küzdelem folytatásához)
OSRICK
(jelt ad nekik)
(kezdhetik)
HAMLET és LAERTES
/összecsapnak)
(csak egyszer)
(és visszatérnek az alapállásba)
HAMLET
(észreveszi, hogy eltalálta Laertest)
(hangosan)

„Találtam ismét;
"

(gyorsan ránéz Laertesre)
„...igaz-e?"

(magában)
Emlékezz rá, ember, ha még képes az
emlék megmaradni, közeleg a pillanat,
amikor a vívás heve elragad téged, és a
pillanat, amikor a szokás szerint tőrt cse-
rélünk, és az én kezembe kerül a mérge-
zett tőr.

LAERTES
(Hamletnek)
(beismerően)

„Ért, ért, bevallom."
OSRICK
(jelt ad a vívóknak)



(eresszék le tőreiket)
HAMLET és LAERTES
(leeresztik tőrüket)
KIRÁLY
(a királynéhoz)
(de úgy, hogy mindenki hallhassa)
„Ami fiunk győz."

KIRÁLYNÉ
(a király mellett ül. „Tikkad, mert kövér")
(feláll a helyéről)
(odamegy Hamlethez)

„Ne, Hamlet, a kendőm;"
(odaadja kendőjét)

,,...töröld meg arcod;"
HAMLET
(elveszi anyja kezéből a kendőt)
(megtörli arcát)
(azonnal visszaadja anyjának)
KIRÁLYNÉ
(visszamegy a helyére)
OSRICK
(jelt ad a vívóknak, cseréljenek helyet)
(először Laertesnek szól)
KIRÁLYNÉ
(gyanakszik, hogy a kehelyben méreg van,
meg akarja menteni Hamletet, és kideríteni
az igazságot)
(ezért helyére menve megáll az asztalka
előtt, felveszi a teli kelyhet) (fennhangon
szól)

„Ez a királyné áldomása, Hamlet:
Szerencsédért iszik."

HAMLET
(elkapja anyja kezét, azt, amelyben a
kelyhet tartja)
(visszatartja)
(hangosan)

„Kegyelmes asszony!"
OSRICK
(ugyanebben a pillanatban mutatja
Hamletnek a helycserét)
HAMLET és LAERTES
(Osrick utasítása szerint)
(helyet cserélnek)
KIRÁLYNÉ
(ajkához emeli a kelyhet)
(iszik)
(ugyanebben a pillanatban)
KIRÁLY
(gyorsan, suttogva, a királynéhoz) (aki
egyedül áll)

„Gertrud, ne igyál."
KIRÁLYNÉ
(kiitta a kelyhet)
(Claudiusra néz)
(hangosan)

„Iszom, bocsásson meg, uram király,"
(visszateszi a kelyhet az asztalra)
KIRÁLY

(magában)
„Késő! a mérgezett pohár."

HAMLET
(ugyanakkor az anyjának)

Mindjárt anyám: még inni nem merek." (Ekkor
ér helyére, és ahogy megfordul, látja a
zavarban lévő királyt és a királynét, aki furcsán
néz a királyra)

KIRÁLYNÉ
(a király tekintetéből kitalálja, hogy Hamlet
nézi őket, gyorsan megfordul
- Hamlethez megy, hogy zavarát palás-tolja)

(hangosan)
„Jer, hadd töröljem meg hát arcodat."

(megtörli Hamlet arcát)
LAERTES
(a helycsere miatt mosta király oldalán áll,
ott, ahol az elején Hamlet volt) (bizonygatja
a királynak)

„Most én találok, felség."
KIRÁLY
(gyanakszik, hátha Laertes már letett
tervéről)
(hangosan)

„Nem hiszem."
LAERTES
(magában)

Eltaláltad, te Sátán. Nem teszem meg.
Csak akkor, ha ő maga követeli - „Mintegy
a lelkem is furdal pedig."

(Hamletre néz)
OSRICK
(jelt ad a vívóknak)
(álljanak készenlétben)
HAMLET
(szúrásra tartott tőrrel áll)
KIRÁLYNÉ
(odamegy, ahol az előbb ült)
(leül a király mellé)
LAERTES
(szintén szúrásra tartott tőrrel áll)
HAMLET

„Jer harmadikra. De játszol, Laertes: Víjj,
kérlek, amint Isten tudnod adta; Félek,
bolondot űzsz velem csupán."

(magában)
mert feltételezhetem-e, hogy azt hiszed, én
nem tudom, mire készülsz?

LAERTES
„Igen? No, jer hát."
(megpróbál meggyőződni arról, hogy Hamlet
gyanúsítja-e őt, azonnal támad, de nem találja
el Hamletet)

OSRICK
(jelt ad a vívóknak)
(csapjanak össze)
HAMLET és LAERTES
(összecsapnak)
(de csak egyszer)

(azonnal visszaállnak a kiindulóhelyzetbe)
OSRICK

„Egyik sem talált."
HAMLET és LAERTES
(felemelt tőrrel állnak)
LAERTES
(Hamletnek)
(magában)

Ember, ha t u d o d - tarts ki most, és aztán
elég. Minden tőled függ.
„Ne most!"

HAMLET
(kutatóan réz Laertesre)
(tőrét készenlétben tartva áll)
(kérlelhetetlenül)
LAERTES
(kábult)
(eszelősen néz Hamletre)
(Osrick jelét várja)
OSRICK
(jelt ad nekik)
(csapjanak össze)
HAMLET és LAERTES
(hevesen összecsapnak)

(Laertes megsebzi Hamletet, később birkózás
közben felcserélik szablyáikat, és Hamlet
megsebzi Laertest)

(ugyanabban a pillanatban)
(vagyis:)
HAMLET

(amint Laertes megsebzi, és tőrét vissza-
húzza alaphelyzetbe, Hamlet teljes erejével
Laertes tőrére sújt, villámgyorsan előrelép a
bal lábával, és Laertes jobb lába mögé teszi,
egy szempillantása alatt el-kapja bal kezével
Laertes tőrének markolatát, és szorítja erősen
lefelé, kicsavarja kezéből a fegyvert)

LAERTES
(mint egy tébolyult, ugyanakkor) (ugyanazt

teszi, vagyis: bal lábával előre lép, Hamlet
lábának belső feléhez teszi lábfejét,
megragadja Hamlet tőrének markolatát, és ki
avarja kezéből a fegyvert) (Igy most hirtelen
helyet cseréltek, és Hamlet ismét háttal álla
királynak)

OSRICK
(el van ragadtatva)
(a szakember csodálatával és tetszésé-vet)
(örömmel nézi a vívókat)
(gyors jele kel tovább engedi a játékot)
KIRÁLY
(meg van lepve)
(kiált)

„Vonják el egymástól! Dühösek!"
LAERTES

(a király oldalára került, és tőrével fedezi a
királyhoz vezető utat)



HAMLET
(nem hall semmit)
(látja, hogy Laertes fegyverével védi a
királyhoz vezető utat)

„Nem; rajta ismét!"
(dühösen Laertesre ront)
OSRICK
(kővé meredten)
(figyeli a királynét)
(látja, hogy iszonyúan megváltozott)
(és kezével a levegőbe markol)
LAERTES és HAMLET

(összecsapnak)
(de alighogy összecsapnak)
(Hamlet megsebzi Laertest)
(és ugyanakkor:)
KIRÁLYNÉ
(a székből előre zuhan)
UDVARONCOK
(odaugranak Laerteshez és Hamlethez)
(szétválasztják a küzdőket)
OSRICK
(döbbenettel)

„Ha! ni, a királyné!"
HORATIO
(Hamlet és Laertes között)

„Mindkettő vérzik."
(Hamlethez)

„- Hogy van, jó uram?"
OSRICK
(meghallja)
(odaugrik Laerteshez)

„Hogy vagy, Laertes?"
LAERTES
(meglepetten és csodálkozva)
(Osricknak)
(tompán)

„Hát, mint egy szalonka.
Saját tőrömben, Osrick.
En-árulásomért méltán halok."

HAMLET
(a királyt nézi)
(nem látszik, hogy megsebesült)
(meg van döbbenve)
(kiált)

„Mi lelte a királynét?"
(Most érti meg, hogy a királyné a kehelyből
ivott)
(Mivel éppen akkor cseréltek helyet Laer-
tessze% nem vette észre)

KIRÁLY
(nem mozdul a székéből)
(gyorsan Hamletre pillant)
(Hangosan)

„Csak elájult,
Hogy a vért látta."
(Így akar meggyőződni arról, hogy vajon
Hamlet megsebesült-e, vagyis megmér-
gezték-e)

KIRÁLYNÉ

(a király lábánál fekszik)
(kiált)

„Nem, nem: az ital,
Az ital - ó, édes Hamlet! - az ital,
Az ital: megmérgeztek.

"

(,,Meghal")
HAMLET
(a helyén marad)
(a királyra néz)
(kiált)

szörnyü gazság!"
Be kell az ajtót zárni."
ŐR
(a színpad mélyén becsapódik a hatal-
mas kapu)
HAMLET
(kiált)

„Árulás! Ki kell nyomozni."
(magában)

Áruljátok el ti magatok!!
(Végignéz az embereken)
MINDENKI
(Laertest nézi)
LAERTES
(senki sem támogatja)
(ereje elhagyta)
(a földre rogy)
(elesik)
MINDENKI
(Laertes felé fordul)
(odaszaladnak hozzá)
LAERTES
(kiált)

„Itt fekszik, Hamlet."
HAMLET
(ott áll fölötte)
(szemmel tartja a királyt)
LAERTES
(beismeri)
(mindenki hallja)

„Hamlet, oda vagy:
Nincs a világon szer, mitől kigyógyulj;
Nincs benned élet egy félórai.
Az áruló, kifent, megmérgezett
Eszköz kezedbe van. Torkomra forrt
Az undok ármány: itt fekszem, soha
Föl nem kelendő. Mérget itt anyád is;
De hangom elhágy. A király azok,
Mindenben a király."

KIRÁLY
(felpattan)
(borzalmasan fél)
(tanácstalanul áll)
HAMLET
(magában, mindenkihez)

Íme, látjátok mindannyian, hogy vannak
olyan szemmel látható gaztettek, melyek
egy pillanattal előbb még láthatatlanok.
íme, látjátok hát a büntető pallost, és
tettemet szükségszerűnek és igazságos-

nak fogjátok tartani.
Megbosszulom ezt a gaztettet, melynek
beteljesülését látom én is és ti valameny-
nyien!

(felemeli a tőrt és mutatja)
(hangosan)

„A kardhegy is mérgezve van?"
KIRÁLY
(el akar menekülni)
(de Gertrud teteme útjában van)
(megbotlik)
(térdre esik)
HAMLET
(szenvedélyes)
(legyen szent e szenvedély)

„No, méreg, hass tehát!"
(ráront a királyra)
(tőrével keresztüldöfi)
OSRICK

(látván, hogy eszközként használták és
félrevezették ebben a párbajkomédiában)
(eszét vesztve ordít)

„Árulás! Árulás!"
KIRÁLY
(egyedül)
(kiegyenesedik)
(feláll)
(nem bír megszólalni)
(összeesik, rá a székre)
(ül)
(magához tér)
(kiált)
védjetek, barátim; csak seb ez."

HAMLET
(e/hajítja a tőrt)
(a közeli asztalról felragadja a kelyhet)
(hevesen odalép a királyhoz)
(szájához tartja a kelyhet)
(közben ordít)

„Ne hát, te gyilkos, vérparázna dán!
Ne, idd ki ezt is:"
(a kehely szélét a király szájához
erőszakolja, fejét hátrafeszíti)
„...benne gyöngyszemed?"

(eldobja a kelyhet)
KIRÁLY
(Hamlet lábánál hever)
HAMLET
(a király fölött áll)

„Kövesd anyámat."
UDVARONCOK

(megdöbbenve és elerőtlenedve Hamlet
indulatától, tanácstalanul állnak)

KIRÁLY
(meghal)

És ami ezután következik - az már a
tragédia utolsó pillanata - a hamleti élet
utolsó pillanata.

FORDÍTOTTA: PAPP ÉVA


