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A HAMLET ES LENGYELORSZÁG
atalmas téma, amelynek két arca van:
egy-felől a shakespeare-i szövegben
található, Lengyelországgal kapcsolatos
utalások kérdése, másfelől a Hamlet
egész anyagának lengyelországi

pályafutása. Ami az első vonatkozást illeti,
Shakespeare-nek ezt a leghíresebb tragédiáját
két elem kapcsolja Lengyelországhoz: Polonius
neve, illetve a Lengyelország elleni háborúra
vonatkozó utalások. Ami a miniszter (főminiszter,
tanácsos, államtitkár avagy főkamarás) nevét
illeti, a Poloniával való etimológiai kapcsolatához
kétség sem fér; elmélkedni csak a „miért"-jéről, a
stratfordi költő ihletének forrásáról, illetve
Polonius esetleges modelljéről lehet. A
leghihetőbb és általánosan is elfogadott hipotézis
szerint az utalás körülményeit magyarázza, hogy
1598-ban, tehát közvetlenül a Hamlet megírása
előtt jelent meg The Counsellor (A tanácsos)
címen Wawrzyniec Goślicki (Goslicius) lengyel
püspök és államférfi De optimo senatore (A
legjobb szenátorról, Velence, 1568) című
értekezésének angol fordítása; ebben a
portréban néhány szatirikus elem is fellelhető,
többek között egy olyan mondat is, amely
emlékeztet Hamletnek Poloniusról adott
jellemzésére: ,,...oly gaz, locska, balgatag" (III.4.).

A Lengyelország elleni háború a tragédiában
többször is szóba kerül. A „Lengyelország", illet-
ve „lengyel", „lengyelek" nevek kilencszer for-
dulnak elő (I. 1., II. 2., IV. 4., V. 2.) különböző
formában: Poland, the Pole, the Polack (a len-
gyel, a lengyel király), Pollacks, the Polack wars.
Az ország maga - Dánia, Norvégia és Anglia
mellett - fontos szerephez jut a Hamletpolitikai-
katonai bonyodalmában. A Fortinbras vezette
norvég csapatok Lengyelország ellen vonulva
haladnak át Dánián. Idézzük fel Hamlet és a nor-
vég százados párbeszédét:

HAMLET: Uram, ki népe ez?
SZÁZADOS: Norvégiából jőnek, uram.
HAMLET: S mi céllal, kérem?
SZÁZADOS: Lengyelország bizonyos része ellen.
HAMLET: Ki a vezérök?

SZÁZADOS: Az ősz norvég király kisöccse,
Fortinbras.

HAMLET: Egész országot megy hódítani,
Vagy csak határszélt?

SZÁZADOS: Nagyítás nélkül s igazán kimondva
Mi egy oly talpalat földért megyünk,
Melynek mi haszna sincs, csak a
neve.
Ot aranyért, ötért nem bérleném ki:
Többet nem is kap, ha zálogba vet-
né.
A lengyel érte, sem Norvégia.

HAMLET: Úgy háta lengyel csak nem ví azér
SZÁZADOS: Dehogynem; már meg is szállotta
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HAMLET: Kétezer lélek s húszezer arany
Nem dönti el e szalmaszálnyi kér-
dést.

(IV. 4.)1

A shakespeare-i topográfia tehát Dániát Lengyel-
ország szomszédjává avatja, holott a két orszá-
got valójában a Balti-tenger mentén elterülő
hosszú földsáv: Pomeránia választja el egymás-
tól, amely koronként más-más fennhatóság alatt
állt, ámbár ha időben visszamegyünk egészen a
IX. századig, valóban találunk egy olyan konstel-
lációt, amikor a szilárd szervezetben élő szláv
népek lakta terület (a lengyel nemzet, illetve állam
ekkor még nem alakult ki) egészen az akkori
Dánia határaiig terjedt. A lengyel és a dán király-
ság a XII. század folyamán került közvetlen
összeütközésbe, amikor is ugyanarra a földterü-
letre tartottak igényt: 1122-ben III. Boleszláv len-
gyel király meghódította Nyugat-Pomerániát
(ahol 1125 és 1176 között három püspökség is
létesült), 1168-ban viszont Nagy Valdemár dán
király elfoglalta a pomerániai partok közelében
lévő Rügen szigetét, fia, Kanut pedig 1185-ben
rátette kezét Nyugat-Pomerániára. Ezek a dátu-
mok érdekes módon éppen egybeesnek azzal a
korszakkal, amikor Saxo Grammaticus műve, a
Shakespeare közvetlen forrásául szolgáló
Historia Danica (vagy Gesta Danorum) 1177 és
1185 között megíródott. Ha tehát a Hamlet len-
gyel-dán utalásaihoz kronológiai vonatkozási
pontot keresünk, nem Shakespeare korához kell
fordulnunk, és nem is a Saxo krónikájában sze-
replő s az V. században élt távoli. a legendák
ködébe vesző Amlethushoz, hanem
egyértelműen a XII. század második felét kell
tekintetbe vennünk.

A lengyelországi hadjárat felidézése tehát tör-
ténelmileg éppúgy megmagyarázható, mint
ahogy nyilvánvaló az államtanácsos nevének eti-
mológiája is. A Hamlet számos magyarázóját
inkább a szituációs és eseménybeli analógia iz-
gatja: Hamlet versus Polonius, Fortinbras versus
Lengyelország. A dán királyfi megöli Poloniust, a
norvég királyfi győztesen tér meg a Lengyelor-
szág elleni háborúból. Véletlen egybeesésről
van-e szó avagy tudatos gondolattársításról?

Elképzelhető, hogy a Hamletben egy további,
rejtettebb lengyel vonatkozású utalás is található.
Az a tény, hogy Shakespeare hangsúlyosan hasz-
nálja az „egér" (mouse) szót, különösen az
„egérfogó" (mouse-trap) összetételben, s még
inkább hogy Hamletnek, mielőtt Poloniust le-
szúrná, a főkamarás jellemzésére a „patkány"
szót adja szájába (III. 4. és IV. 1.), Witold
Chwalewik lengyel hamletológust arra indította,

1 A Hamlet-idézetek Arany János forditásából valók.
(Sz. J.)

hogy felidézze az első lengyel uralkodó, a IX.
században élt Popiel alakját, akit a legenda sze-
rint patkányok és egerek faltak fel; Kruszwicá-
ban, nem messze Gnieznótól, az ország ősi fővá-
rosától ma is látogatható az „egértorony", e hát-
borzongató esemény feltételezett színhelye. A
párhuzamot e felfogás szerint az a körülmény
magyarázná, hogy Marcin Kromer lengyel pap De
origine et rebus gestis Polonorum (A lengyelek
eredetéről és történelméről, Bázel, 1555) című s
a zsarnok bűnhődésének exemplumaként Popjel
király történetét is felidéző krónikájának
töredékeit angolra is lefordították, és 1560 és
1570 között három kiadásban is megjelentették.

Vajon a shakespeare-i tragédia lengyel vonat-
kozású utalásai nyomán támadt-e a fiatal Henri
Beyle-ben az ötlet, hogy a maga Hamletjének
cselekményét ebbe az országba helyezze? Az
ötfelvonásosra tervezett verses tragédia néhány
vázlatát Henri Martineau publikálta. A szereplők
közül Claudiust, Hamletet és Gertrudot ugyan-
olyan rokoni kötelék fűzi össze, mint Shakes-
peare-nél, Opheliából Claudius leánya lesz²

(Polonius nem szerepel a majdani Stendhal el-
képzelésében), az ötödik szereplő pedig Casimir,
„Claudius hadseregének vezére". Am munka
közben a szerzőnek, aki 1802 novemberében és
decemberében dolgozott a darabon, az az ötlete
támadt, hogy „Claudius nevét Boleslasszá (=
Boleszláv) változtatja". Mint írja: „Létezett egy II.
Boleszláv nevű lengyel király és zsarnok, akihez
így tragédiámat hozzáköthetem."

Tény és való, II. vagy Merész Boleszláv (1039.-
1081) lengyel fejedelem, majd király fá-
radhatatlan harcos volt, akiről köztudott, hogy
1079-ben kivégeztette Stanislawot, a kétszáz
évvel később szentté avatott krakkói püspököt.³

Furcsa módon (újabb egybeesés?) ezek az ese-
mények alig száz évvel előzik meg Ill. Boleszláv
harcosainak, illetve a dánoknak pomerániai hó-
dításait, egyszersmind pedig Saxo Grammaticus
krónikáját.

A stendhali elképzelés szerint „Boleszláv áll az
előtérben minta tragédia főszereplője". A szerző
több ízben hangsúlyozza, hogy „a színhely Len-
gyelország, a leglovagibb erkölcsök idejében".
Megjegyzi továbbá, hogy „mindez összekapcso-
landó a cselekmény színhelyéül szolgáló Len-
gyelország törvényeivel és szokásaival". Felbuk-
kan Varsó neve (a király „megkérdezi Gertrudtól,
mi tartóztatta Hamletet Varsóban"), Boleszláv
pedig ráparancsol Hamletre, hogy „hagyd el egy-

² A fiatal szerző talán Jean-Francois Ducis Hamlet-

adaptációját követte, amely 1769 óta az egyedüli Ham-

let-változat volta Comédie-Francaise műsorán.
³ Stanislaw Wyspianiski, a későbbiekben tárgyalandó
Hamlet-tanulmány szerzője, két drámában is feldol-
gozta a király alakját és a szóban forgó konfliktust: a
Merész Boleszlávban (1903) és a Skalkában (1907).
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magadban és haladéktalanul Varsót és Lengyel-
országot", ami persze anakronizmus, hiszen Var-
só csak 1611-ben lett a lengyel királyság fővá-
rosa.

A szerző az ötödik felvonás szinopszisát dol-
gozta ki a legrészletesebben; az általa elképzelt
kifejlet véresebb, mint az eredeti. A király leszúrja
Gertrudot. Hamlet megöli a királyt.4 A meghábo-
rodott Ophelia apja, azaz a király holtteste láttán
„észhez tér", ráismer, és megöli magát. Hamlet
ekkor így szól: „Nem leszel sokáig egyedül a
sírban", majd „az ország nagyjaira bízza a kor-
mányzást, azt ajánlva Lengyelországnak, hogy
váljék köztársasággá, és megöli magát".

Stendhal nem folytatta a maga Hamletjét, mint
ahogy többi darabtervét sem valósította meg. De a
tizenkilenc éves kvietált alhadnagy által telefirkált
lapok is jelzik, mennyire megtermékenyítették
képzeletét Shakespeare lengyel tárgyú utalásai,
már jó tíz évvel azelőtt, hogy a napóleoni
hadsereg adminisztrációjának tagjaként szemé-
lyesen is megismerte volna az országot.5

Az a nem túl jelentős és meglehetősen homá-
lyos hely, amelyet Lengyelország Shakespeare
Hamletjében elfoglal, a történelmi felfedezések
nyomán tovább bővülhet és tisztázódhat, de még
ez esetben is megmarad az értelmezések, asszo-
ciációs játékok és többé-kevésbé szubjektív vé-
lemények szférájában, kutatók és irodalomtudó-
sok vadászterületének. Ha ezzel szemben a Ham-
let lengyelországi pályafutását, azaz magának a
shakespeare-i tragédiának, valamint a Hamlet-
témának és a hamleti mítosznak itteni sorsát
vizsgáljuk, már a konkrét tények szilárd talajára
lépünk.

A Hamlet mára XVII. század elején eljut Len-
gyelországba, hála John Green „angol komédiá-
sai"-nak, akik 1606 és 1627 között számos alka-
lommal vendégszerepeltek Európában, és reper-
toárjukon több Shakespeare-darab angol és né-
met nyelvű változata is szerepelt. Lengyelül a
Hamletet először csak 1797-ben játszották; az
érdem Wojciech Boguslawski színészé, rendezőé
és drámaíróé, a nemzeti színjátszás „atyjáé" volt.
A tragédiát maga fordította le és vitte színre az
általa igazgatott lvovi színházban; korábban két
másik vezető lengyel színházi központ, Varsó és
Vilna színházát is vezette. Boguslawski azonban
Friedrich Ludwig Schröder 1777-es német

4 Ducis adaptációjának harmadik, utolsó változatában
1779/80) Hamlet életben marad, és elfoglalja a trónt.
Az oroszországi hadjárat alatt Stendhal átutazott az
1795 előtti - és az 1918 és 1939 közötti - független
Lengyelország területének északkeleti részén.
Vilnában, ahol Krakkó mellett a másik legősibb lengyel
egyetem működött, naplójának és leveleinek tanúsága
szerint, két ízben is megszállt: 1812 augusztusában,
amikor Párizsból Moszkvába tartott, és ugyanezen év
decemberében, a nagy visszavonulás idején.

változatára támaszkodott,
amely Hamlet diadalmas trónra
lépésével zárul, s ki-maradt a
lengyel változatból a temetői
jelenet csakúgy, mint Fortinbras
egész szerepe. Csupán a XIX.
század második felében
fordították le a tragédiát
közvetlenül az angol eredetiből,
és az új, hiteles változat
számos elő-adásban került
színre.

Új korszak kezdődött a XX.
század elején, amikor a
drámaíró, festő és díszlet-
tervező Stanislaw Wyspiański
1905-ben megjelentette a maga
számos kritikust és rendezőt
megihlető Hamlet-tanulmányát,
The tragicall historie of Hamlet,
Prince of Denmark, by William
Shakespeare, St. Wyspiańskí
friss olvasatában és
értelmezésében címen. Ebben
a kétszáz oldalas különös
könyvben rend-szertelenül
sorjáznak egy-más mellett
reflexiók, elemzések,
értelmezések, magá-
tól a költőtől származó
fordításrészletek, szcenikai
elképzelések, valamint teljes
jelenetek, a szereplők magatartására és színpadi
mozgására vonatkozó igen részletes rendezői
utasítások kíséretében. Wyspianski
egyszersmind kísérletet tesz a shakespeare-i
alkotói folyamat rekonstruálására is. Íme egy
töredék a „színház a színház-ban"
alkalmazásával kapcsolatban:

„Shakespeare-nek, aki addigra már a dráma je-
lentős részét eltervezte és megalkotta, ekkor az
az ötlete támadt, hogy a színházba bevezeti a
színházat.

Színészeket léptet fel, akik eljátsszák a
Gonzago megöletését egy hasonló bűntény sze-
replői előtt, bemutatva mindazt, ami ebből adó-
dik és következik, és ami lényegében nem más,
mint ennek az ötletnek a kibontakoztatása.

Megmutatja ezt az elavult színházat, mind-
azokkal a jellegzetes vonásaival és megszokása-
ival, amelyek látszatra művésziek, de már klisék-
ké váltak, e régi színház hagyományos alakjaival,
árulókkal, királyokkal és királynékkal, a tragikus
pátosszal, a historico-patetico-comicai líraiság-
gal, amelyben ezek az emberek még mindig hisz-
nek, amely a könnyekig megindítja őket, holott
az egész csak vaklárma - merő színlelés!

Mindazt, amit a korabeli közönség már rég
nem vett komolyan, Shakespeare most merőben
új helyzetben akarta megmutatni: betagolva az

Hamlet, irónia és gyász (Wroclawi Pantomim-
színház, 1979)

alapmű tragikumába, olyképpen, hogy a maga
nevetséges vonásait megőrizve mégse hasson
nevetségesen, hanem különös hatást keltsen,
mintha egy láthatatlan FÁTUM keze mozgatná,
mintha valamilyen láthatatlan bíró ítélkezne, és
szólaltatná meg a bűnösök tudatát.

Felléptetem ezeket a színészeket, és előadatok
velük egy jelenetet, amely a gyilkosságot idézi
meg..."

Másfelől Wyspiański Fortinbrast a shakespeare-i
tragédia kulcsfigurájának tartja. A norvég királyfi
vérontás nélkül kerül hatalomra; ő az, aki sem
nem hóhér, sem nem áldozat.

„Mert Fortinbras, aki nem kevés fejtörést okoz a
mai színházaknak, akit még a jó színházak is
fölösleges, unalmas papírmasé figurának tekin-
tenek - így vélekednek róla a színigazgatók és
még inkább azok a színészek, akikre szerepét
osztják, s akiknek éppen akkor kell színre lépniök,
amikor a közönség már elszállingózik, vagy tá-
vozni készül -, nos, ez a Fortinbras, aki színpadi
szempontból klisének hat, egyáltalán nem az,
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akinek látszik. Kivételes súlyú személy ő, első-
rendűen fontos szereplője a Szellem e tragédiá-
jának, (...) vele megy végbe a katasztrófa, ő
teljesíti ki s zárja le a tragédiát."

Wyspiański nyomatékosan hangsúlyozza a For-
tinbras és Hamlet közti analógiát:

Fortinbrasnak meg kell bosszulnia apja halálát.
Hamletnek meg kell bosszulnia apja halálát.
A Szellem arra az útra tereli Hamletet, amelyen

élete során ő maga járt.
Fortinbras apja eszméit, céljait, szándékait,

vágyait, terveit viszi tovább.

Ezután a lengyel költő szabadon engedi képzele-
tét, és megalkotja a bonyodalom egyéni változa-
tát. Claudius nem Angliába, hanem Norvégiába
küldi Hamletet; levele a norvég királynak,
Fortinbras nagybátyjának szól, a következő
okoskodás alapján:

„Hamlet tehát a norvég király hatalmába kerül, és
így mindjárt hidat lehetne verni a tartós kiegye-
zéshez; ha pedig Fortinbras kezébe kerülne, an-
nak gondja lesz rá, hogy minél hamarabb végez-
zen vele. Ekként Claudius szívéről súlyos teher
gördülne le. Sikerülne kielégítenie a norvégokat,
lehetővé téve, hogy bosszút álljanak az ifjú király-
fin, ő maga pedig elkerülhetné a háborút, orszá-
ga lerohanását és a Fortinbras elleni küzdelem
kényszerét."

Hamletet, Wyspiański forgatókönyve szerint, va-
lóban elfogják Fortinbras emberei, csakhogy a
két fiatal királyfi a személyes találkozás során
egyetértésre jut. „Hamlet megvallja
Fortinbrasnak, hogy bosszút forral Claudius ellen,
és egyezséget köt vele: visszaadja neki azokat a
területeket, amelyeket apja hódított el a
norvégoktól, ezáltal jóváteszi annak vétkét, és
megváltja a pokol kínjaitól, továbbá megalázza
Claudiust és ítélkezik fölötte, és Fortinbras
hadával beveszi a várat." Csakhogy Fortinbras
mindent elkövet, hogy megszabaduljon
Hamlettől, és el is éri cél-ját, a dán koronát,
mégpedig anélkül, hogy vért kelljen ontania érte.
„Egy távoli hadjáratból haza-térőben Fortuna
kezéből veszi át azt, amit apja vérrel és
háborúsággal nem tudott meghódítani."

Wyspiański ostorozza azokat a rendezőket,
akik kihúzzák a darabból Fortinbras alakját, mint
ahogy elmarasztalja azokat a nézőket is, akik
„már rohannak a kijárat felé, nem várva meg,
amíg Fortinbras bevonul Hamlet várába, és el-
mondja: »Én e szerencsét búsan ölelem; / E
tartományhoz, úgy rémlik, jogom van: / Most
alkalom hí föllépnem vele.« Elmenekülnek a
szín-ház elől!" Vagy ami még ennél is rosszabb:
„Képzeljék el, hogy Berlinben e tragédia végén a
haldokló Hamletet trónra ültetik, elébe teszik a

Claudius fejéről letépett koronát, és elismerik
királynak." Wyspiański valószínűleg egy, a
Wieland- Schröder-féle adaptáció szellemében
fogant előadásra utal, amelyben Hamlet életben
marad, és elfoglalja Dánia trónját.

Fortinbras alakja, amely Wojciech Bogusławski
adaptációjából még kimaradt, a XX. századi
lengyel színházban annál erőteljesebben tér
vissza, kiváltképpen a mai Lengyelország törté-
netében oly sorsdöntő 1980-as év tájékán. A
következőkben három, e korszakból származó
színpadi munkát - egy pantomimet és két szín-
darabot - mutatunk be, amelyek a Hamlet
témáját az eredeti műétől merőben különböző
szem-szögből szövik tovább. A Hamlet
utóéletének mindhárom szóban forgó lengyel
képviselője Fortinbrast állítja a bonyodalom
középpontjába.

Henryk Tomaszewski (Marcel Marceau egy-
kori tanítványa) 1979-ben alkotta meg
Wrocławban Hamlet, irónia és gyász című balett-
pantomimjét. A színpadon két csoport osztozik: a
barbárok, azaz Fortinbras és társai, akik a hatal-
mat és a nyers erőt jelképezik, és a vándorszíné-
szek, akik a művészet és általában a kultúra
világát testesítik meg. Mialatt Fortinbras katonái
a várat ostromolják, a várban rekedt komédiások
azt gyakorolják, hogyan kell teátrális módon
„meghalni", majd az udvar és Hamlet előtt
pszichodrámát adnak elő, amelyben az Első Szí-

nesz a királyfi alteregója lesz. A zárójelenetben az
egész udvar szolgai buzgalommal siet letenni
Fortinbrasnak a hűségesküt, csak a Színész nem
hajlandó rá.

„A diadalmaskodó barbárok a színészeket nem
győzhetik le. A norvég zsarnokot lenyűgözi a
művészet művi világának varázsa, s a színészek-
kel való találkozás révén új kulturális szintre
emelkedik. A dekadens udvaroncok és durva
barbárok világában csak a művészek maradhat-
nak talpon, mert az ő létük a valóság fölött, a
fikció birodalmában helyezkedik el. (...)
Fortinbras a zsarnokság fenntartására hivatott
nyers katonai erőszakot képviseli; de ennek szo-
rító öleléséből: is megválthatja az embert a mű-
vészi szimuláció, amely a magafikcióival az igaz-
ságot és az emberi mé!tóságot szolgálja. A szí-
nészek képesek rá, hogy becsapják-és elbűvöljék
- a maguk totalitárius urait - olyan lecke ez,
amelyet a lengyel művészek alaposan elsajátítot-
tak. (...) Tomaszewski a színészeket tette meg
műve kórusának és rejtett főszereplőjének; szí-
nészei szimulálják s ezzel meghaladják, legyőzik

Hamlet után - a varsói Ateneum Színház elő-
adását Janusz Warminski rendezte (1981)
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a halált. Ekként a shakespeare-i dráma Toma-
szewski-féle változata önreflexív tanulmány lesz
a színész helyzetéről abban az elnyomó társada-
lomban, amely a művészektől megtagadja a sza-
badságot."6

A Hamlet, irónia és gyász metaforikus tartalmának
és üzenetének magyarázata a történelmi pil-
lanatban, azaz a Szolidaritás-mozgalom fellen-
dülésében és a szovjet fenyegetésben rejlik: a
művészet és a kultúra ellenállhat és ellen is kell
hogy álljon a brutális katonai beavatkozásnak,
mert végül úgyis elandalítják és megpuhítják az
agresszort. Tomaszewski balett-pantomimjának
középpontjában a színészek állnak, és a belső
színjáték - még ha nem a Gonzago megöletése
kerül is színre - olyan tükör, amelyben a hamleti
valóság, a külső dráma valósága reflektálódik.

A színészek jelenléte s még inkább Fortinbras
központi szerepe jellemzi azt a két lengyel drámát
is, amely nem sokkal Tomaszewski pantomimjá-
nak bemutatója után íródott.

Jerzy Zurek (sz. 1946) Hamlet után című,
háromfelvonásos, utójátékkal ellátott drámája
1981 áprilisában jelent meg, és rögtön utána
három lengyel városban is színre került. Ahogy
már mondottuk, a Szolidaritás fellendülésének s
egyszersmind a növekvő szovjet nyomásnak
korszaka volt ez; alig néhány hónap választotta el
az országot Jarużelski tábornok 1981. decemberi
katonai puccsától, a rögtönítélő bíráskodás
bevezetésétől. A mű sikerét nagyrészt a politikai
helyzet s a Szovjetunió és Lengyelország viszo-
nyára vonatkozó célzások magyarázták; a darab-
beli norvég-dán kapcsolatok nagyjából ennek a
viszonynak feleltek meg. Jó példa minderre az a
párbeszéd, amely a harmadik felvonás második
jelenetében, Fortinbras királyfi jelenlétében zajlik
barátja, Grothe és Lizon, a norvég király minden-
ható minisztere között.

GROTHE: Meg akarjátok kaparintani Dániát.
LIZON: Segíteni akarunk a dánoknak, hogy

úrrá legyenek a válságon.
GROTHE: Ők nem kértek ilyen segítséget.
LIZON: Értesültünk róla, hogy elegük van

az országukban dúló anarchiából.
GROTHE: Ez az ő dolguk.

6 Daniel Gerould: Enter Fortinbras: Shakespeare's
strongman in modern Eastern European theatre.
Assaph: Studies in the Theatre, 1984/1. Saját fordításom
(T. K.). Gerould a továbbiakban megállapítja: „Azokban
az országokban, ahol a történelem és a hatalmi politika
viszontagságai súlyosan nyomasztották az értelmiséget,
Hamlet és Fortinbras ironikus egy-más mellé helyezése
tanulságos paradigmát kínál, s az a tény, hogy
Shakespeare tragédiájának utolsó perceiben
meglepetésszerűen a színpadot is, az államot is az erős
ember veszi birtokba, számos frappáns szín-padi és
politikai hatás lehetőségét sugallja."

s ily módon a királyfit Claudius ellen uszítva
destabilizálja Dániát. A manővert Lizon, a min-
denható norvég miniszter eszelte ki. A csel bevá-
lik: a provokátor Szellem valóban hatalmába keríti
Hamletet.

A színészek nem csak ezen a „próbán" jelen-
nek meg, van egy további teljes jelenetük is (I.
2.), amelyben Nestor (a Szellem), Junior, a fia és
Mila, a lánya vitatkoznak. Mindhárman akaratuk
ellenére belekeverednek a politikai akcióba, és
ezért tragikus vég vár rájuk.

A sötét Lizon ármánya nemcsak a dán udvar,
hanem Fortinbras, a király unokaöccse és kijelölt
utóda ellen is irányul, mivel maga tart igényt
először a norvég és a dán, majd az angol trónra
is. Számos bonyodalom - árulások, gyilkosságok,
megszegett szövetségek, Rosencrantzot és
Guildensternt is szerepeltető intrikák - után az
Utójátékban ismét felbukkan Fortinbras; ez való-
jában a shakespeare-i tragédia utolsó, Hamlet
halálát követő jelenete, amelyben az angol követ
és Horatio mellett Fortinbras a főszereplő. Horatio
szövege - „Erről magamnak is lesz egy szavam, /
S egy olyan ajké, hogy többet csinál" - azáltal tesz
szert különleges jelentőségre, hogy elhangzásakor
Nestor is kinyitja a száját, és meg-mutatja: kitépték
a nyelvét. A színész áldozatul esett a világ
hatalmasai közti leszámolásnak.

Hasonlóan baljós kicsengésű Fortinbras utol-
só mondata: „Négy százados / Emelje Hamletet,

Jelenet a Hamlet után Piotr Pasadowski ren-
dezte előadásából (Wroclaw, 1981)

LIZON: Fortinbrast akarják királyuknak,
tehát a mi dolgunk is. Ha a segítsé-
günket kérik, nem tagadhatjuk meg

GROTHE: Es ha nem kérik?
LIZON: Kérni fogják, légy nyugodt. Már-

mint persze ha mi úgy akarjuk. És
ha ez a megoldás nem lesz ked-
vünkre, majd választunk másikat.
Megjelenésünk zavargásokat fog
kiváltani. Sajnos kellő erővel és
szigorral kell majd fellépnünk.

Tartósan időszerű szavak, ha felidézzük a balti
országok 1940-ben történt annexióját, az 1956-
os magyarországi és az 1968-as csehszlovákiai
beavatkozást, az 1979-ben Afganisztánnak nyúj-
tott „testvéri segítséget" és más, előre látható
vagy váratlan fejleményeket.

A dráma címe látszólag a Hamlet halála utáni
eseményekre utal, csakhogy a cselekmény Ham-
let halálával végződik, a címbeli „után" tehát
inkább a szerző nyugtalanságát fejezi ki: vajon mi
jöhet még a tragikus kifejlet után. A dráma
egésze Fortinbras személyére épül, az
eseményeket a norvégok szemszögéből látjuk.
Hamlet, Claudius, Gertrud, Laertes csak az
Utójátékban jelen-nek meg, immár mint halottak.

Zurek darabja a shakespeare-i tragédiából
merített epizódokkal kezdődik és végződik. A
legelején két színész adja elő azt a jelenetet,
amikor a Szellem leleplezi gyilkosát Hamlet előtt,
és azt követeli, álljon bosszút apjáért. Kiderül
azonban, hogy ez csak próba: a Szellemet alakító
színészt azzal bízták meg, hogy a dán udvarba
belopódzva eljátssza Hamlet előtt apja szellemét,
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mint katonát, / A ravatalra", mert ugyanekkor
indul meg a norvég királyfi felé a félelmetes Lizon
és az egyik zsoldosa.

A Hamlet utánban nincs színház a színházban,
a Gonzago megöletésére utalás sem történik. Ezt
azonban pótolja a politikai bonyodalomba beik-
tatott két nagy jelentőségű egyenes Hamlet-idé-
zet, amelyek közül az elsőnek, a színházi próbába
öltöztetettnek különösen erős a metateátrális tar-
talma. Itt a hatalom közvetlenül a saját céljaira
veszi igénybe a színházművészetet, s egy színész
bevetésével állítja fel a maga egérfogóját - íme a
mozzanat, amely a jelenetet a Gonzago megöle-
tése Hamlet-beli előadásával összeköti.

Explicit módon tűnik fel viszont a Gonzago
megöletése néhány évvel később egy másik len-
gyel író drámájában, amelynek középpontjában
ugyancsak Fortinbras áll. Janusz Głowacki
(sz.1938) éppen Londonban van, egyik színmű-
ve ottani bemutatóján, amikor értesül a Lengyel-
országban kihirdetett szükségállapotról. Ekkor
az Egyesült Államokba emigrál, és ott fog hozzá
1982-ben Fortinbras leitta magát című darabjá-
hoz. A hosszas vajúdás után megszülető művet
először felolvasószínházi formában mutatják be
Joseph Papp New York-i Public Theaterjében.
Lengyelországban csak 1990 januárjában, a de-
mokratikus forradalom után jelenhetett meg.

A kétrészes, húsz jelenetből álló dráma cse-
lekménye az író megjelölése szerint „a norvég
királyi udvarban játszódik, egyidejűleg a Shakes-
peare Hamletjében ábrázolt eseményekkel".

Sternborg, a mindenható norvég belügyminiszter
két évvel ezelőtt megölte királyát, Fortinbras
apját, és tettét elkendőzve a trónra felültetett
holttest nevében gyakorolja véres kezű hatalmát.
Hogy Hamlet királyfival is végezzen, bérgyilkost
küldött Helsingőrbe, de az tévedésből Hamlet
apját mérgezte meg. Ekkor támadt Sternborgnak
az az ötlete, hogy egy statisztával eljátszassa az
apa szellemét, és így Hamletet Claudius megölé-
sére biztassa.

A dráma Shakespeare tragédiájának számos
elemét használja fel más kontextusban, miköz-
ben mindenekelőtt a politikai aspektust és a ha-
talom kérdését emeli ki mind a legendák Norvé-
giájának és Dániájának, mind az egykorú Lengyel-
országnak a vonatkozásában. Megtaláljuk benne
a Gonzago megőletését mint egérfogóként mű-
ködő „színház a színházban" mozzanatot csak-
úgy, minta Hamlet zárójelenetének mágikus fel-
idézését, noha ezek az elemek is más szerepet
kapnak, mint az alapműben.

A Gonzago megöletésének előadását a Stern-
borg bábjaként fellépő Polonius idézi fel (I. 8.):

„Én hívtam meg a színészeket Claudius udvará-
ba, és csakis azén személyes helsingőri fellépé-
sem következtében kerülhetett sor a Gonzago
megöletésének ősbemutatójára. (...) Így akartam
bebizonyítani, hogy a művészet éppen a
hadsereg és a rendőrség éber ellenőrzése köze-
pette virágzik ki a maga teljes pompájában - és
teljes sikerrel jártam. (...) Az egész világ lelkesen

Hamlet (IV). A címszerepet Teresa Budzisz-
Krzyżanowska játszotta

fogadta e nagy jelentőségű eseményt, mint a
Dániában uralkodó alkotói szabadság fényes bi-
zonyságát. A közönség persze a kijárási tilalom
miatt nem lehetett jelen, de Claudius királyt úgy
megrendítette az élmény, hogy szívrohamot ka-
pott, és már az első felvonás közepén ki kellett
vinni a nézőtérről."

Ez az utolsó mondat mellesleg az egyetlen utalás
a szóban forgó színjáték egérfogóként való mű-
ködésére.

Kigondolt azonban Głowacki egy másik szín-
padi egérfogót is. A perverz észjárású Sternborg
azzal a gondolattal játszik, hogy véget vet a te-
tem-király uralmának, és a részeges Fortinbrast
ülteti a norvég trónra. Először azonban ki akarja
puhatolni, mennyire naiv Fortinbras (vagy milyen
mértékben butította el az alkohol). E célból
színielőadást rendez (tizenkettedik jelenet), és
megparancsolja Osmiooki (szó szerint: Nyolc-
szemű) nevű hadnagyának, hogy éberen figyelje
Fortinbras reagálását. A pantomim királya, aki
„pontos hasonmása Fortinbras apjának", legfőbb
cinkosa előtt kiteríti a norvég birodalom térképét,
amelyen a birodalom magában foglalja egész
Skandináviát, Európa és Ázsia nagy részét és
más, meghódítandó területeket. A Második
Színész, aki viszont Sternborg hasonmása, némi
ivászat után mérget önt a király fülébe, majd
amikor az meghal, elorozza koronáját. Am bár-
mennyire hasonlít is életbeli modelljére a két
szereplő, Fortinbras semmiféle célzatosságot
nem lát - vagy nem akar látni - az előadásban.
„Miről szólt a darab?" - kérdi bambán. A vizsga
eredménye tehát egyértelmű: „Tökhülye - mondja
Sternborg. - Királyt csinálunk belőle." A követ-
kező jelenetben azonban rajtakapja Fortinbrast,
amint éppen levelet ír Hamletnek. Összeesküvés-
sel gyanúsítja, és elrendeli, hogy öljék meg.

A második: részben Hamletet elfogják a Stern-
borg szolgálatában álló „kalózok", és fogolyként a
norvég udvarba viszik. A tizenhetedik jelenet-ben
hosszú vita zajlik a fogoly és Fortinbras között,
aki végül Sternborg parancsával dacolva
megmenti Hamletet, és hazaküldi Dániába. Az
utolsó előtti jelenet többé-kevésbé a shakes-
peare-i tragédia zárójelenetét veszi át. Egy bo-
szorkány füstöt kavarva megidézi Hamlet, Laer-
tes és Osrick hangját, majd hatalmas tükör segít-
ségével bemutatja a kulisszák között az egész
dán udvar jelenlétében zajló párbaj vetített képét.
(A mágikus megidézés emlékeztet Alcandre mu-
tatványára Corneille L' iIlusion comique-jában: itt
is egyszerre jelenik meg az egyidejűség és a
térbeli eltolódás, Touraine, illetve Párizs helyett a
norvég, illetve a dán udvar relációjában.)
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A mágikus szeánsz nézői csupán négyen vannak:
a holtrészeg Fortinbras, továbbá Nyolcszemű,
Sternborg kémje, valamint két őr. A jelenet végén
látni és hallani Hamlet királyfit ( a színjátékbelit),
amint szemét Fortinbras királyfira (a nézőre) sze-
gezve mondja:

Ó, meghalok, Horatio.
(...)
De íme, jóslok: Fortinbrasra száll
Az ország; övé haldokló szavam.

A darab huszadik és utolsó jelenetében Fortinbras
az előszínpadról szól a nézőkhöz, de beszéde me-
rőben különbözik a shakespeare-i figuráétól:

„Nehéz dolgot kérnék önöktől: azt, hogy bízzanak
bennem. Tudom, semmi okuk rá, hogy higgye-
nek nekem. Annak az embernek vagyok a fia, akit
mindnyájan rettegtek és gyűlöltek. n is rettegtem
tőle. Ittam. Rengeteget. Valószínűleg nem sok jót
hallottak rólam, sőt talán csak csupa merő
szörnyűséget. De szeretném megígérni, hogy
mindaddig, amíg én kormányzok, nyugodtan el-
mondhatják, amit gondolnak, és utána lefekhet-
nek aludni. Es ha hajnalban valaki megveri a
házuk ajtaját, az nem a rendőrség lesz, hanem a
tejesember. Isten áldása legyen mindnyájukon."

Ezzel Fortinbras gyorsan távozik. A két őr felkiált:
„Éljen Fortinbras, Dánia és Norvégia királya!" De

Jelenet a krakkói Stary Teatr Hamlet (IV) elő-
adásából, amelyet 1989-ben Andrzej Wajda
rendezett

amikor végre felfedik arcukat, kiderül, hogy az
előző jelenetek során állítólag megölt Sternborg
és Nyolcszemű néz szembe velünk.

„Drámám a Hamletet meséli el norvég szem-
szögből, tehát Dánia megszállójának szemszö-
géből. (...) Fortinbras azért tetteti magát
alkoholistának, hogy életben maradhasson" -
mondotta 1987-ben az író, akit egyértelműen az
1981-től 1983-ig tartó lengyelországi
szükségállapot ihletett meg - az a helyzet,
amelyre Polonius idézett szavai is utalnak.

A norvég rendőrállam a Gorbacsov előtti
szovjet rendszert idézi,' sőt nem csupán azt:
Głowacki darabjának végén az új uralkodót to-
vábbra is a rendőrállam két korábbi, csodasze-
rűen feltámadt és tökéletesen álcázott vezetője
veszi körül (csak Fortinbras kimenetele után
fedik fel arcukat). Bármilyen relatív legyen is a
nyolcvanas évek szovjet-lengyel viszonyára
utaló analógia, a dráma szimbolikája
figyelmeztető erejű: vajon a liberális Fortinbras
kísérletét nem

' A tetem-király Brezsnyev uralkodásának utolsó idő-
szakát, valamint Andropov és főként Csemyenko or-
száglását idézi fel az emlékezetben.

ellenőrizték-e éberen és alaposan azok, akik a szá-
lakat a kulisszák mögött kezdettől mozgatták?

A dráma további érdekessége lehet számunk-
ra a tulajdonképpeni „színház a színházban",
vagyis az a színjáték, amelyet Sternborg minisz-
ter rendez Fortinbras kipuhatolása céljából (a
Gonzago megöletésére csak Polonius három
replikája utal, a záró epizód pedig megrendezett-
sége ellenére sem nevezhető színielőadásnak).
Ez a néma, tehát csak szerzői utasításokra szo-
rítkozó pantomim mintegy húsz sort tesz ki a
tizenkettedik jelenet közepén, vagyis nagyjából a
dráma közepén foglal helyet (a lengyel kiadás-
ban8 tizenhat oldal előzi meg, és tizennégy köve-
ti). E központi hely megegyezik azzal a helyzettel,
amelyet a Gonzago megöletése foglal el a
shakespeare-i tragédia kompozíciójában. Más
tekintetben is feltűnő a két „belső" darab helyze-
teinek szimmetriája: gyilkos (Claudius-Sternborg)
és áldozat (Hamlet apja-Fortinbras apja).
További analógia a két színjáték között, hogy
mindkettővel annak a nézőnek (Claudiusnak, il-
letve Fortinbrasnak) állítanak csapdát, akinek
kedvéért az egészet megrendezték: a színjátszás
művészetét használták fel, hogy e kiváltságos
néző reakciói révén fény derüljön (Claudius ese-
tében) korábbi tetteire, illetve (Fortinbras eseté-
ben) a valódi lényére. Ám míg Shakespeare-nél
az előadás kezdeményezője, azaz Hamlet eléri

8 Dialog, 1990. I. 24-55.



VILÁGSZÍNHÁZ

célját, és sikerül lelepleznie a bűnöst, Głowacki
drámájában Fortinbras kibújik Sternborg csap-
dájából azzal, hogy ártalmatlan hülyének tetteti
magát. Es még egy különbség. Míg a Hamletben
az egérfogó arra szolgál, hogy a leleplezett bű-
nöst megfosszák trónjától, Głowackinál a panto-
mimnak az a célja, hogy adott esetben a „kísérleti
malac" trónra kerüljön. Más szóval a pozitív sze-
replő (Hamlet) által felállított csapdának negatív
célja van, míg a negatív szereplő (Sternborg)
egérfogója „pozitív" célt szolgál.

Végül felvethető a kérdés, hogy vajon a
Fortinbras leitta magát pantomimja olyan döntő
szerepet kap-e a cselekményben, mint a Hamle-
tében a színház a színházban. A kérdésre nemmel
kell válaszolnunk. A Gonzago megöletésének
előadása egész sor olyan fejleményhez vezet,
amelyek végül meghatározzák a dráma befejezé-
sét. A Sternborg által eltervezett pantomimnak
megvan ugyan a maga közvetlen hatása („Királyt
csinálunk belőle"), de ezt már a következő jele-
netben érvényteleníti a felfedezés, miszerint
Fortinbras levelet ír Hamletnek. („Öld meg!" -
utasítja hadnagyát a miniszter.) Ez a fordulat idézi
elő a szó eredeti értelmében vett katasztrófát, és
vezet el a végkifejletig.

Shakespeare Hamletjének utóélete a hetve-
nes-nyolcvanas évek Lengyelországában kivéte-
lesen gazdag volt, és itt nem csak a téma külön-
böző drámaírói feldolgozásaira gondolunk. A
rendezőuralom korszakában a színpadi megva-
lósítás a szöveg legcsekélyebb megváltoztatása
nélkül is módosíthatja a bemutatott színművek
értelmét. A Hamlet különböző rendezései közötti
értelmezésbeli eltérések olykor legalább olyan
alapvetőek, mint amilyenek a shakespeare-i tra-
gédia és a magukat abból eredeztető irói alkotá-
sok között feltárhatóak. A mű számos lengyel
előadása közül most csak két olyat említek, ame-
lyet két, Európában is jól ismert rendező: Konrad
Swinarski és Andrzej Wajda alkotott.

Konrad Swinarski (sz.1929) 1955-56-ban
Berlinben Brechtnek volt az asszisztense. Első
Hamletjét 1966-ban, a tel-avivi Cameri Színház-
ban rendezte (zárójelben szólva sem a kritika,
sem maga a rendező nem volt elégedett az elő-
adással). A helsingőri vár itt tele volt zsúfolva a
legkülönbözőbb tárgyakkal, amelyeket az öreg
Hamlet zsákmányolt különféle hadjáratain. Az
utolsó jelenetben Fortinbras katonái fosztják ki a
várat, végighurcolva a színpadon a dán korona
javait. A legvégén pedig Fortinbras felakasztatja
Horatiót, az egyetlen túlélőt, aki veszélyt jelent-
hetett volna hatalmára.

Második Hamletjét Swinarski 1974-75-ben
rendezte anyaszínházában, a krakkói Stary Teatr-
ban. A munkát az iráni Shiráz-Perszepoliszi Fesz-
tiválra tartó rendezőnek repülőgép-szerencsét-
lenségben bekövetkezett halála szakította félbe.
Befejezetlen Hamletje színházi legendává vált,

számos tanulmány született róla, a közreműködő
színészek és munkatársak visszaemlékezéseit
gondosan összegyűjtötték és kiadták. Valaki
megjegyezte, hogy ez a meg nem valósult Hamlet
nagyobb hatással volt a lengyel színházra, mint-
ha végleges formában közönség elé került volna.

Az egész előadás háborús légkörben zajlott
volna. Swinarskinak még az is megfordult a fe-
jében, hogy két órával az előadás kezdete előtt
lezáratja majd a forgalom elől a színház melletti
teret, és ott katonai tábort rendez be, sátrakkal,
lovakkal, a Kurázsi mama világát idéző kordék-
kal, katonai zene kíséretében. A csapatok az
egész előadás alatt ott maradtak volna a téren,
hogy zajongásuk az ablakokon és a félig nyitva
hagyott ajtókon át behatoljon a nézőtérre. Az
utolsó jelenetben aztán megjelenik a hatalmas
termetű, szőke Fortinbras mint jellegzetes északi
mondahős, világoskék vállszalaggal díszített
ezüstös páncélban, mögötte pedig minden-
honnan, a zsinórpadlásról, az ablakokon át, az
előszínpadokról, az erkélyről féktelen hordák
nyomulnak be. Az egész színházat rohammal
foglalják el a durva és erőszakos támadók, a
mindent elpusztító, fosztogató, részeg szolda-
teszka (ott van köztük a kantinosnő is), magukkal
cipelve a Lengyelországban szerzett zsákmányt.
A színpad hátterében ezredek vonulnak el,
ágyúkkal és rongyos zászlókkal. Tegyünk még
hozzá egy sokatmondó részletet: Fortinbrast és
a Szellemet ugyanaz a színész játszotta volna.

Vizsgáljunk meg egy további, számunkra ér-
dekes elemet: a vándortársulatot, illetve a
Gonzago megöletése előadását. Swinarski nagy
jelentőséget tulajdonított ennek a mozzanatnak.
Az volt a szándéka, hogy a „színház a színház-
ban" epizódot és a vándorszínészek színpadi je-
lenlétét időben is meghosszabbítja, színpadi já-
tékok és bizonyos replikák többszöri megismét-
lése révén. A társulatnak négy tagja volt: két férfi,
egy fiú és egy nő (az utóbbi „játszotta" volna a
fát, amely alatt a király megpihen). Az öreg szí-
nész a színésznő férje volt, a fiatalabb a szeretője,
a fiú pedig az első színész fia. Ekként a színjáték
egyszersmind a színészek számára is egyfajta
pszichodráma volt: a szerető a fát megelevenítő
színésznő szeme láttára öli meg a férjet. A színé-
szek amúgy meglehetősen hitvány, bármilyen
gazdát kiszolgálni kész alakok voltak; ezért is
nem kel védelmükre Hamlet, amikor brutálisan
elkergetik őket Helsingőrből, ők pedig ekkor
döbbennek rá, hogy manipuláció áldozatai vol-
tak. „A Hamlet komédiásainak színházából ki kell
derülnie, miként manipulálják a művészetet a
művészettel ellentétes célok érdekében" -
mondta Swinarski, egyik közeli munkatársának
feljegyzése szerint.

Tizennégy évvel később, 1989-ben, ugyanab-
ban a színházban, ahol Swinarski Hamletjét pró-
bálták, azaz a krakkói Staryban vitte színre ren

dezői pályafutása negyedik Hamletjét a külföldön
elsősorban filmrendezőként ismert Andrzej
Wajda; a plakáton is a Hamlet (IV) cím szerepelt.

Az ízig-vérig teatralizált előadásban Hamletet
egy nagy színésznő, Teresa Budzisz-Krzyża-
nowska játszotta. De ne keressünk párhuzamot
egy Sarah Bernhardt vagy egy Marguerite Ja-
mois Hamlet-alakításával.9 Wajda rendezésében
a színésznő nem akar azonosulni Hamlettel, nem
utánozza a hímnemű figurát, de nem is játszik
ellenkező előjellel; ezért nincs semmi kétértelmű
például az Opheliával való jelenetekben sem.
Teresa Budzisz-Krzyżanowska egy Hamletet ját-
szó színész(nő)t játszik.

A színpadot kinyitották a kulisszák felé, s egy
öltözőt is berendeztek rajta. A nézők, akik a mű-
vészbejárón lépnek be. áthaladnak a színpadon,
majd elhelyezkednek az öltözőtől néhány méterre
felállított padokon. Hátul látszanak a nézőtér szé-
kei. A színésznő utcai ruhában érkezik, bemegy
az öltözőjébe,' majd egy spanyolfal mögött átöltö-
zik, és Hamlet jelmezében bukkan elő. A dráma
intim jeleneteit az öltözőben, míg az udvari jelene-
teket, a Gonzago megöletését, Fortinbras hadának
átvonulását a nagyra nyitott színpadon játsszák.

A színészekkel való jelenetekben Hamlet régi
cimborájukként, színészként viselkedik (mint
ahogy Budzisz-Krzyżanowska is kollégája a ván-
dorkomédiásokat játszó krakkói színészeknek),
és felajzottan várja, hogy játszhasson velük; a
színjátékepizódban pedig rendezőként mutatko-
zik meg. Már-már elgondolkodunk: kicsoda ő
valójában? Dán királyfi vagy a vándortrupp egyik
tagja?

És mi történik Fortinbrasszal, a lengyel (és
nem csak lengyel) Hamlet-előadások e próbakö-
vével? Wajdánál három különböző aspektusban
jelenik meg. Amikor a serege átvonul a színpa-
don (IV. 4.), a norvég királyfi páncélban van,
lelkes és nagyhangú. Az utolsó jelenetben, mi-
után Horatio lefektette a haldokló Hamletet az
öltöző díványára, Fortinbras hosszú esőköpeny-
ben vonul be, leül a már halott királyfi mellé, és
szemét az arcára szegezve mondja el a darab
utolsó sorait. A (téves) tapsok és a színészek
(színlelt) elvonulása után Fortinbras, aki addig
egy spanyolfal mögött húzódott meg, Hamlet
fekete jelmezében lép elő, hogy elmondja a dán
királyfi szövegének első sorait. Hamlet tragikus
története új szereplővel kezdődhet elölről. Talán a
hamleti láncolat új szeme születik meg
előttünk...
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9 Angliában Mrs. Sarah Siddons volt az első nő, aki el
merte játszani Hamletet. Ez 1777-ben történt, s hama-
rosan két újabb vállalkozó is akadt: Miss Edmead
(1792) és Mrs. Powell (1796).


