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Shakespeare: Hamlet 

 
Nádasdy Ádám fordítása 

 

MÁSODIK FELVONÁS 

 

Hely: Polonius házában.  

Polonius fia, Laertes után küldi szolgáját Párizsba, 

hogy kémkedjen utána. Megbízza, hogy úgy 

szerezzen róla híreket, hogy rágalmazza őt az 

ismerősei előtt, hátha így megtudja, Laertes 
hogyan él Párizsban. 

 

1. Mit árul el ez a kémkedés Poloniusról? 

 

Ophelia elmeséli apjának, hogy Hamlet megjelent 

nála, és őrültnek látszott. (Hamlet az első 

felvonásban utalt rá, hogy esetleg „hóbortosan” 

fog viselkedni.) 

 

2. Mit árul el Hamlet némajátéka? 

(Hogyan viselkedik Opheliával 

szemben?) 

3. Hogyan értelmezi Polonius Hamlet 

viselkedését? 

 

 

 

ELSŐ SZÍN 

 

 

POLONIUS A pénzt meg az írást is vigye el. 

REYNALDO Igen, uram. 

POLONIUS Az lenne bölcs, Reynaldo, ha kicsit 

tájékozódna: hogy él a fiú? - mielőtt fölkeresné. 
REYNALDO Így gondoltam, uram. 

POLONIUS Jól mondja, nagyon jól. Na, kérem 

szépen, először tudja meg: vannak-e dánok ott, 

Párizsban; és kik, és hogy, és hol; és mire 

mennyit költenek. Namármost, ha így, 

kerülő úton tudja meg, hogy ismerik a fiamat, az 

jobb, mint ha közvetlenül kérdezne rá. Mondja 

azt, hogy már látta valahol, hogy: 

„Ismerem apját, barátait, futólag őt is" - 

Reynaldo, világos? 

REYNALDO Igen, teljesen, uram. 

POLONIUS „Futólag őt is", mondhatja. „Csak 
épphogy; de úgy hírlik, kicsapongó alak, 

aki hol így, hol úgy" - és kenje rá, ami eszébe 

jut - persze vigyázzon: ne túl rosszat, nehogy 

szégyenbe hozza; érti, afféle kilengéseket, 

amelyek mindig is kísérni szokták a szabad  

ifjúságot.  

[…] 

 

Reynaldo el: - Jön Ophelia 

 

POLONIUS Isten vele. - 
Mi van, Ophelia, valami baj van? 

OPHELIA Jaj, apám, apám, én úgy megijedtem! 

POLONIUS Mitől, az Istenérit? 

OPHELIA Apám, a kisszobában varrogattam, 

és Hamlet herceg kigombolt kabátban, kalap 

nélkül és mocskos harisnyában, ami a bokájáig 

lecsúszott, fehéren, mint a fal, remegő lábbal, olyan 

siralmas arckifejezéssel, mintha a pokolból 

szabadult volna, hogy rémisztgessen -- úgy állt meg 

előttem. 

POLONIUS A szerelem bolondja? 
OPHELIA Nem tudom, de ettől 

félek én is. 

POLONIUS Es mit mondott? 

OPHELIA A csuklómat megfogta szorosan, 

aztán eltartott karnyújtásnyira, 

s másik kezét a szeme fölé tartva úgy 

vizsgálta végig az arcomat, mint aki rajzol. 

Soká így maradt. Végül kicsit megrázta a 

karom, a fejét háromszor ingatta föl-le, és 

sóhajtott, olyan szánalmasan, olyan 

mélyen, hogy beleremegett - azt hittem, 
vége van. Elengedett, és válla fölött 

hátracsavart fejjel elindult; nem használta 

a szemét, mert anélkül is kitalált az ajtón, 

és tekintetét végig rám szögezte. 

POLONIUS Gyere velem, a királyhoz megyünk. Ez 

súlyos szerelmi önkívület, 

mely vadul fölemészti önmagát, és 

kétségbeesett dolgokba visz, mint bármely 

szenvedély az ég alatt, mely minket kínoz. 

Sajnálom nagyon. Mondd, mostanában megszidtad 

talán? 
OPHELIA Dehogyis, apám: parancsa szerint a 

leveleit visszaküldtem, őt meg nem 

engedtem közel. 

POLONIUS Ez őrjítette meg. Már sajnálom, hogy 

nem tudtam vele jobban törődni. Féltem, hogy 

csak játszik, meg akar rontani. Jaj, átkozott 

gyanakvás! Ugyanúgy hibája az öregeknek 

ítéletükben elvetni a sulykot, 

ahogy az ifjakban meg túl kevés az 

óvatosság. Gyere a királyhoz. Fedjük föl ezt, 

mert így nagyobb bajt okoz, mint a szégyen, 

amit fejünkre hoz. Gyere! 
Mindketten el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vass Judit irodalom 9 
 

2 
 

 

MÁSODIK SZÍN 

 

Hely: A királyi palota.  

 

Claudius és Gertrud meghívták Rosencrantzot és 

Guildernstent, Hamlet barátait, hogy tudják meg 

(kémleljék ki), mi az oka Hamlet „őrületének”. 

 

4. Mit gondol Rosencrantz és Guildenstern 

a feladatról? Ön mit tenne, ha barátja 

szülei megkérnék erre? 

Polonius felolvassa Hamlet levelét Opheliához 

Claudiusnak és Gertrudnak. 

5. Mit gondol Polonius e cselekedetéről? 

(Helyes? Nem helyes?) 

6. Miről árulkodik Hamlet levele?Milyen a 

viszonya Opheliához? 

7. Mivel magyarázza Polonius  Hamlet 

őrületét? 

8. Hogyan viselkedik Polonius a királyi 

párral szemben? 

9. Mit ajánl fel nekik Polonius? 

 

 

 

 

MÁSODIK SZÍN 

 

Terem a palotában. 

Jön Király, Királyné, Rosencrantz, Guildenstern, 

kísérők 

 
[…] 

ROSENCRANTZ Felségetek 

uralkodói kívánságukat parancs gyanánt is 

közölhették volna, nem kérésként. 

GUILDENSTERN Engedelmeskedünk, és 

mindketten  legjobb erőnk szerint helyezzük 

bármilyen szolgálatunkat felségtek lábához. 

KIRÁLY Köszönjük, Rosencrantz és kedves 

Guildenstern. 

KIRÁLYNÉ Köszönjük, Guildenstern és kedves 

Rosencrantz. Kérem, hogy siessenek a fiamhoz. 

Nagyon megváltozott. - Valaki menjen, és vigye 
Hamlethez a két urat. 

GUILDENSTERN Bár lenne ittlétünk és 

működésünk az ő hasznára s örömére. 

KIRÁLYNÉ Úgy legyen. 

 

Rosencrantz, Guildenstern és egy szolga el. - Jön 

Polonius 

 

[…] 

POLONIUS Na ugye, felség. Biztosítalak, 

hogy szolgálatom és lelkem fölött 
Isten s király egyként rendelkezik. 

Es azt hiszem - legalábbis, ha elmém még 

ugyanolyan szimatú vadász, 

mint azelőtt volt -, nos, hogy megtaláltam 

Hamlet zavartságának az okát. 

KIRÁLY Beszélj, beszélj, hallani akarom. 

POLONIUS Engedd be előbb a követeket. 

Az én hírem majd desszert lesz a végén. 

KIRÁLY Akkor tálald föl őket: jöjjenek. 

 

Polonius el 

 

Azt mondja, drága Gertrud, megtalálta, hogy 
mitől lelki beteg a fiad. 

KIRÁLYNÉ Kétlem, hogy más oka van, mint a fő 

ok: apja halála és gyors esküvőnk. 

KIRÁLY  Majd kifaggatjuk. 

 

[…] 

 

POLONIUS […] 

Uram és úrnőm, ha kifejteném, hogy mi a parancs, 

mi a kötelesség mért nap a nap, mért idő az idő, 

csak fecsérelnék napot és időt. 
És minthogy tömörség az eszme lelke, s a 

terjengősség külső dísz csupán, rövid leszek. 

Nemes fiuk bolond. Bolondnak mondom: 

persze hogy bolond - mi más volna, ha egyszer 

megbolondult? De hagyjuk ezt. 

KIRÁLYNÉ Ne bűvészkedjen. Mondja! 

POLONIUS Felség, kérem, én nem bűvészkedem. 

Hogy bolond: igaz. Hogy igaz: szomorú. Hogy 

szomorú: igaz. Ez ostoba alakzat volt, nem 

bűvölöm tovább. Bolond, maradjunk ebben. 

No de lássuk, hogy mi válthatta ki ezt a 
hatást, sőt, úgy is mondhatnám: ezt a csapást, a 

csapás hatásának az okát. Nos, nincs más hátra, 

mint ami marad: mérlegeljék, van egy leányom - 

amíg az enyém -, egy szófogadó, jól nevelt teremtés 

(Elővesz egy levelet), ezt adta át nekem. Ítéljék 

meg. (Olvas)  

„A mennyeinek, szívem bálványának, a 

gyönyörűséges Opheliának..." - Jaj de elcsépelt szó 

ez a „gyönyörűséges", elcsépelt és idétlen. De 

hallgassák tovább: - „...küldöm e sorokat hibátlan 

hófehér keblébe, satöbbi." 

KIRÁLYNÉ Ezt Hamlet küldte neki? 
POLONIUS Felséges asszony, várjon, mondok 

mindent. „Ne hidd el, hogy süt a csillag, 

sem, hogy a nap újra kel; ne hidd el, mit bölcsek 

írnak - de szerelmemben hinned kell. 

Jaj, édes Ophelia, nem megy nekem a 

szótagszámlálás. Nem tudom méricskélni a 

sóhajaimat. De azt, hogy szeretlek, nagyon, 

mindennél jobban, azt hidd el. Ég veled. 

Tiéd vagyok örökre, legédesebb lány, míg jár 

bennem a gép - Hamlet." 

Ezt adta ide szófogadó lányom, és 
Hamlet minden udvarló szavát hogy hol és mikor és 

miként adódott - fülembe juttatta. 

KIRÁLY S a lányod hogy fogadta a szerelmét? 

POLONIUS Mit gondolsz rólam?! 

KIRÁLY Hogy tisztességes, rendes ember vagy. 
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POLONIUS Felség, remélem is. Hát azt hiszed, 

hogy látva ezt a friss, forró szerelmet 

mert észrevettem, meg kell mondanom, 

mielőtt szólt a lányom -, azt hiszed, vagy 

nejed őfelsége azt hiszi, hogy én beállnék üzenő 

füzetnek, vagy szemet hunynék süketnéma 

szívvel, vagy tétlenül nézném szerelmüket - hát azt 

hiszik?! Nem, rögtön cselekedtem, s a 

kisasszonynak azt mondtam: „Figyelj. 
Hamlet: herceg. Ő nem a te világod. Ezt 

nem szabad." Előírtam neki, hogy zárkózzon 

el látása elől, küldöncét, ajándékát ne 

fogadja. Ő betartotta parancsaimat, 

Hamlet pedig, hogy így elutasítják, bánatba 

zuhant, aztán nem evett, aztán csak 

virrasztott, aztán legyöngült, aztán hóbortos 

lett, majd belesüllyedt az őrületbe, melyben 

most dühöng, mindnyájunk gyászára. 

KIRÁLY Szerinted így van? 

KIRÁLYNÉ Lehet. Valószínű. 
POLONIUS Volt arra precedens - csak kérdezem -, 

hogy én azt mondtam valamire: 

„Így van", és nem volt igazam? 

KIRÁLY Nem tudok róla. 

POLONIUS Vedd ezt le innen (Fejére és vállára 

mutat), ha ez nem igaz. Ha nyomra vezet valami 

körülmény, fölhozom a föld közepéből is az 

igazságot. 

KIRÁLY S mi a bizonyíték? 

POLONIUS Tudják, hogy néha órák hosszat járkál 

az előcsarnokban. 
KIRÁLYNÉ Ez a szokása. 

POLONIUS Majd ott ráeresztem a lányomat. 

Mi meg egy függöny mögé elbújunk, és 

megfigyeljük. Ha nem szereti, és nem ezért 

borult el az agya, hát ne legyek állami 

főtanácsos, hanem  lóhajtó paraszt. 

KIRÁLY Megpróbáljuk. 

 

JönHamlet, egy könyvet olvasva 

 

Szituáció: 

Claudius és Gertrud a függöny mögött hallgatózik, 

miközben Polonius beszélgetést kezdeményez 
Hamlettel, aki az őrültet játssza. 

 

10. Hogyan beszél Hamlet Poloniusszal?  

11. Valójában miket mond Hamlet 

Poloniusnak, miközben „összevissza 

csapong”, mintha őrült lenne? 

12. Hogyan értelmezi Hamlet szavait 

Polonius? 

 

 

KIRÁLYNÉ Épp itt jön, olvas. Milyen szomorú! 

POLONIUS Most menjenek el, kérem, mind a 
ketten, hadd szólítsam meg gyorsan. Már bocsánat. 

 

Király, Királyné, kísérők  el 

 

Hogy van fenséged, kedves Hamlet úr? 

HAMLET Jól, hála Istennek. 

POLONIUS Ismer engem, fenség? 

HAMLET Ó, remekül. Maga halkereskedő. 

POLONIUS Én nem, fenség. 

HAMLET Bárcsak olyan becsületes ember volna. 

POLONIUS Becsületes, fenség? 

HAMLET Igen, uram. A mai világban aki 

becsületes, az egy a tízezer közül. 
POLONIUS Ez nagyon igaz, fenség. 

HAMLET Mert ha a nap melege férgeket növeszt a 

döglött kutyában, ahogy megcsókolja a döghúst - 

van magának lánya? 

POLONIUS Van, fenség. 

HAMLET Ne engedje ki a napra. Esetleg terhes 

lesz neki a napfény, ami másnak áldás, aztán 

viselheti - vigyázzon, barátom. 

POLONIUS (félre) Na, mit mondtam? Megint a 

lányommal jön elő. Pedig először nem ismert meg; 

azt mondta, halkereskedő vagyok. Nagyon súlyos. 
Istenem, fiatal koromban én is mennyit szenvedtem 

a szerelemtől, majdnem ugyanígy. Beszélek még 

vele. - Mi az, amit olvas, fenség? 

HAMLET Szavak, szavak, szavak 

POLONIUS No és milyen tárgyban, fenség? 

HAMLET Milyen tárgyban? Hál ebben a 

könyvben. 

POLONIUS Úgy értem, mi a könyv tartalma, 

fenség. 

HAMLET Rágalmak, uram. Ez a gúnyolódó 

gazember azt írja, hogy az öregeknek fehér 
szakálluk van, ráncos az arcuk, a 

szemükből sűrű gyanta és mézga szivárog, és olyan 

vastagon szellemtelenek amilyen vékony a 

kolbászuk - mindezt, uram, én is teljes 

meggyőződéssel hiszem, bár nem tartom 

illedelmesnek így leírni. Mert maga is, uram, lesz 

még olyan öreg, mint én - ha visszafelé tud haladni; 

mint a rák. 

POLONIUS (félre) Bár őrültség, van benne logika. 

– Nem árt meg a friss levegő, fenség? 

HAMLET Feküdjek sírba? 

POLONIUS Valóban, ott nincs levegő. - (Félre) 
Milyen találóak néha a válaszai - az őrültség 

gyakran telibe talál ott, ahol a józan ész csak I 

vaktában lövöldöz. Itt hagyom, és 

sürgősen kitalálom a módját, hogyan találkozhatna 

a lányommal. - Fenség, meg kell hogy fosszam a 

társaságomtól. 

HAMLET Nincs semmi a világon, 'uram, amitől 

ilyen boldogan megválnék - csak az életem, az 

életem, az életem. 

POLONIUS Viszontlátásra, fenség. 

HAMLET Ezek az unalmas vén hülyék. 
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Jön Rosencrantz és Guildenstern 

 

 

13. Hogyan fogadja Hamlet 

Rosencrantzékat? 

14. Mikor jön rá Hamlet, hogy barátai nem 

őszinték? 

15. Hogyan reagál Hamlet  a beismerésükre 

(hogy a Király hívatta őket)? 

 

 
[…] 

GUILDENSTERN Drága fenség! 

ROSENCRANTZ Édes jó fenség! 

HAMLET Legjobb barátaim! Hogy vagy, 

Guildenstern? A, Rosencrantz! Drága fiúk, hogy 

vagytok? 

[…] 

ROSENCRANTZ Semmi, fenség, csak becsületes 

lett a világ. 

HAMLET Akkor közel a világvége. De a hír nem 

igaz. Hadd kérdezzem konkrétabban. Mivel 
érdemeltétek ki, fiúk, hogy a szerencse ebbe a 

börtönbe küldött benneteket? 

GUILDENSTERN Börtönbe, fenség? 

HAMLET Dánia börtön. 

ROSENCRANTZ Akkor az egész világ az. 

HAMLET Pontosan: van benne sok cella, fogda, 

zárka, és Dánia az egyik legrosszabb. 

ROSENCRANTZ Szerintünk nem, fenség. 

HAMLET Jó, akkor nektek nem az; végül is semmi 

se jó vagy rossz, csak a gondolkodásunk teszi azzá. 

Nekem börtön. 
[…] 

De - hogy a barátság kitaposott útján maradjunk - 

mit csináltok itt Helsingőrben? 

ROSENCRANTZ Téged jöttünk meglátogatni, 

fenség, ennyi. 

HAMLET Amilyen koldus vagyok, még 

köszönetem is alig van - de köszönöm. 

Megjegyzem, fiúk, talán elég is 

egy fillérnyi köszönet. Titeket iderendeltek, nem? 

Magatoktól jöttetek? Önként? Na, legyetek 

őszinték. Kérlek, mondjátok meg. 

[…] 
De fölszólítlak a régi ismeretségünk jogán, a 

gyerekkori barátság jogán, a máig tartó szeretet 

jogán, és amit még egy jobb szónok 

rátok tudna olvasni, hogy őszintén és egyenesen 

mondjátok meg: iderendeltek vagy nem? 

ROSENCRANTZ (félre Guildensternhez) 

Szerinted? 

HAMLET Figyelek, fiúk! Ha szerettek, nem 

titkolóztok. 

GUILDENSTERN Fenség, iderendeltek. 

HAMLET Én megmondom, miért; és a 
leleplezéssel elejét veszem a ti árulásotoknak, 

miközben a király és a királyné iránti 

kötelességeteknek se görbül egy haja 

szála sem. Az utóbbi időben - hogy miért, nem 

tudom - kiveszett belőlem a jókedv, szokásos 

dolgaimat nem gyakorlom, és olyan nyomott a 

kedélyállapotom, hogy ez a remek alkotmány, a 

Föld, csak kopár hegyfoknak tűnik; […] 

Nem tudok én már emberben gyönyörködni - 

nőben sem, mert látom, ezen vigyorogtok. 

ROSENCRANTZ Fenség, semmi ilyesmire nem 

gondoltam. 
HAMLET Akkor min nevettetek, mikor azt 

mondtam, hogy nem tudok emberben 

gyönyörködni? 

ROSENCRANTZ Azon, fenség, hogy ha emberben 

már nem gyönyörködsz, akkor a vándorszínészeket 

nagyon szegényes fogadtatásban fogod részesíteni. 

Megelőztük őket az úton, idetartanak, hogy 

fölajánlják neked a szolgálataikat. 

HAMLET […] 

Miféle társulat ez? 

ROSENCRANTZ Akikben annyit gyönyörködtél: a 
városi tragédiaszínház. 

[…] 

GUILDENSTERN Itt vannak a színészek. 

HAMLET Uraim, mindenesetre Isten hozott 

benneteket Helsingőrben. Rázzunk kezet. 

[…]Szóval Isten hozott. De az én nagybácsi-apám 

és nagynénianyám tévednek. 

GUILDENSTERN Miben, kedves fenség? 

HAMLET Én csak észak-északnyugati szélben 

vagyok bolond. Ha délről fúj a szél, akkor meg 

tudom különböztetni a verebet a vérebtől. 
 

Jön Polonius 

 

16. Hogyan fogadja Hamlet a színészeket? 

17. Mit mond róluk Poloniusnak? 

Hamlet eljátszat a színészekkel egy drámarészletet, 

és a hallgatók mindannyian meghatódnak a színész 

katartikus játékán. 

 

 

[…] 

POLONIUS A színtársulat van itt, fenség. 

HAMLET Züm, züm. 

POLONIUS De kérem - 
HAMLET Jöttek is egy szekéren - 

POLONIUS A világ legjobb színészei, a műfaj nem 

számít: tragédia, komédia, történelmi dráma, 

pásztorjáték, komikus pásztorjáték[…]ők a legjobb 

társulat. 

 […] 

Jönnek a Színészek 

HAMLET Üdvözletem, színész urak. Isten hozta 

mindnyájukat. - Örülök, hogy jól vannak.  

[…]- (Poloniushoz) Tisztelt uram, gondoskodna 

róla, hogy a színészeket rendesen ellássák? De, 
hallja, jól bánjanak velük, mert a színész a kor 

foglalata és tömör krónikája. Kisebb baj egy rossz 

sírfelirat a halálunk után, mint ezeknek a csípős 

nyelve még életünkben. 
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POLONIUS Fenség, érdemük szerint bánok velük. 

HAMLET Az istenfáját, ember, sokkal jobban kell! 

Ha mindenkivel érdeme szerint bánna, ki úszná 

meg a korbácsot? Bánjon velük a saját becsülete és 

méltósága szerint: így minél kevesebbet 

érdemelnek, annál dicséretesebb a maga 

nagyvonalúsága. Kísérje be őket. 

POLONIUS Erre, kérem. 

HAMLET Menjenek vele, barátaim. Holnap 
előadás! 

 

Hamlet megbízza az Első Színészt, hogy másnap 

játsszák el a „Gonzago meggyilkolását.” , amihez 

pár sornyi szöveget ő kíván hozzáfűzni. 

 

Hamlet második monológja: 

 

18. Mivel vádolja magát Hamlet? 

19. Mit tervez a színészekkel? 

20. Mit gondol a Szellemről? 

 
 

 

[…] 

HAMLET Minden jót. - Végre magam lehetek. 

Micsoda utolsó féreg vagyok! 

Hát nem szégyen, hogy itt ez a szinész 

kitalált érzelmekbe - egy mesébe! - úgy 

bele tudta önteni a lelkét: az átéléstől elsápadt az 

arca, a szeme könnyes lett, átszellemült, a 

hangja megtört, és egész személye így átalakult?! A 

semmi miatt! Hecuba miatt! Mi köze Hecubához, 

vagy Hecubának hozzá, hogy sírjon érte? - Hogy 
játszana akkor, ha oka is volna a szenvedélyre, mint 

nekem? […] 

De én, lassú eszű, tehetetlen hülye, 

csak ügyefogyottan fantáziálok, 

és nincs szavam - nincs szavam egy 

királyért, kinek fenséges, drága életét 

gonoszul elvették. Gyáva vagyok? 

[…] A gazember! Hazug, 

álnok, kéjenc, szemét gazember! 

Micsoda barom vagyok!... Szép dolog, 

hogy én, egy meggyilkolt apa fia, kit 

menny és pokol tüzel bosszúra, csak 
siránkozom, mint a fürdőskurva; 

szitkokkal könnyítek a szívemen, mint 

egy kocsis! Hányok magamtól! - Na, 

gondolkozzunk. Valahol mesélték, hogy 

bűnös lelkek, a színházban ülve, a 

jelenet művészi erejétől úgy találva érezték 

magukat, hogy megvallották gaztetteiket. 

Mert bár a gyilkosságnak nyelve nincs, 

csodás szájjal beszél. A társulattal 

eljátszatom apám meggyilkolását a 

nagybátyám előtt. Majd figyelem, így 
teszem próbára. Ha összerándul, tudom 

a dolgom. Hiszen az a szellem, amit 

láttam, az ördög is lehet, az szép alakot is tud 

ölteni: kihasználja, hogy búskomor vagyok 

(hatalma van az ilyenek fölött), s 

becsap, hogy megrontson. Más 

bizonyíték is kell. A darab lesz az alkalom, 

hogy én a király lelkét megfogom. (El) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


