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Shakespeare: Hamlet 

Nádasdy Ádám fordítása 

HARMADIK FELVONÁS 

 

ELSŐ SZÍN 

 

Terem a palotában. 

Jön a Király, a Királyné, Polonius, Ophelia, 

Rosencrantz, Guildenstern 

 

A Király faggatja Rosencntzot és Guildensternt 

Hamletről. A két barát azt mondja, hogy bár 

Hamlet készségesen fogadta őket, „lelkét nem 

hagyja kipuhatolni”. 

Polonius átadja Claudiusnak Hamlet üzenetét, 

hogy várja őket holnap az előadásra. A király örül, 

hogy Hamletnek mulatsághoz van kedve, s 

Rosencrantzékat is arra biztatja, hogy vonják be 
szórakozásokba. 

 

Claudius és Polonius a háttérben bujkálva 

kihallgatják Hamletet. (Ophéliát odaküldik, hogy 

hátha vele beszélgetve Hamlet elárulja titkát.) 

 

1. Mit gondol a Királyról és Poloniusról?  

2. Mit gondol Opheliáról? Miért vállalja a 

ráosztott szerepet? 

3. Milyen kérdésekről elmélkedik Hamlet a 

nagymonológban? (Lenni vagy nem 

lenni…) 

4. Milyennek látja az emberi társadalmat? 

5. Miért nevezi „gyávának” az embert? 

 

[…] 

KIRÁLY Most, édes Gertrud, menj te is, mert 

csendben idehívtuk Hamletet, hogy - 

mintegy véletlenül - itt találja Opheliát. 

Apja és én - törvényes kémkedők - majd 

úgy állunk, hogy ne lásson, de lássuk, 

és megítéljük a találkozásból 

meg abból, ahogyan viselkedik, hogy 

valóban szerelmi bánat-e, ami 
kínozza. 

KIRÁLYNÉ Ahogy gondolod. 

Neked pedig, Ophelia, kivánom, hogy 

szépséged legyen a boldog ok, amitől 

Hamlet megvadult; remélem, jó szíved 

visszahozza a világba, kettőtök örömére. 

OPHELIA Felség, így szeretném. 

Királyné el 

POLONIUS Ophelia, itt járkálj. - (A Királyhoz) 

Kérlek, felség, 

húzódjunk félre. - (Opheliához) Itt egy könyv, 
ebből imádkozzál; így érthetőbb, hogy mért 

vagy egyedül. - (A Királyhoz) 

Célszerü rossz, amit gyakran teszünk: ájtatosan, 

kegyes tettekkel cukormázba vonjuk az ördögöt 

is!... 

KIRÁLY (félre) Mennyire igaz! 

Lelkemet égeti ez a beszéd. 

Az utcalányok agyonfestett arca sem oly 

ronda, ha díszét leveszed, mint az én tettem 

- szép szavamhoz képest. Micsoda teher! 

POLONIUS Úgy hallom, jön. Vonuljunk vissza, 

felség. 

Király és Polonius el. - Jön Hamlet 

 
 

 

 

 

 

HAMLET  

 

Lenni vagy nem lenni: ez a nagy kérdés;  

az-e a nemesebb, ha tűri lelkünk a pimasz sors 

minden gonosz nyilát, vagy az, ha fegyvert 

fogunk a bajokra, s véget vetünk nekik?  
A halál: alvás, nem több; s ha ezzel 

megszüntethető a szívfájdalom, a millió 

ütődés, amit átél a húsunk - ezt a véget csak 

kívánni lehet. A halál: alvás; az alvás: 

talán álom - itt a baj: hogy milyen álmok jönnek a 

halálban, mikor az élet gubancát leráztuk, ez 

meggondolkodtat - ezért van az, hogy 

hosszú életű a szenvedés. Mert ki tűmé a sok 

szégyent, csapást, zsarnokságot és 

nagyképűsködést, lenézett szerelmet,  

kijátszott törvényt, a vezetők arcátlanságait,  
a csöndes embert érő száz rúgást, ha 

nyugalmát megadhatná magának egy puszta 

pengével? Vinnénk-e terhet izzadva, nyögve 

egy életen át, ha nem félnénk hogy mi lesz azután, 

az ismeretlen országban, ahonnan még nem 

tért meg utas - ez visszatart; inkább az ismert 

rosszat tűrjük el, mint siessünk a nem ismert 

felé. A lelkiismeret így kényszerít mindenkit 

gyávaságra; így teszi az akarat természetes színét 

sápadt beteggé a gondolkodás; a vakmerő és 

nagyszabású tervek így futnak zsákutcába, s 

elveszítik a „cselekvés" nevet. –  

 

 

6. Hogyan üdvözli Hamlet Ophéliát? 

7. Miért vált magatartást, hangnemet? 

8. Hogyan beszél a lánnyal? 

9. Mivel vádolja? 

10. Honnan tudjuk, hogy Hamlet csak 

megjátssza a gorombaságot? 

11. Hogyan gondolkodik Hamletről 

Ophélia? 

 

 

(Észreveszi Opheliát) De csöndesen: a 
szép Ophelia!- (Opheliához) 

 

Tündér, imáid 

értem is szóljanak! 
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OPHELIA Fenséges úr, 

már rég nem láttam: hogy érzi magát? 

HAMLET Köszönöm alázatosan: jól. 

OPHELIA Fenség, van néhány emléktárgyam 

öntől, amiket rég akartam visszaadni. 

Kérem, hogy most fogadja el. 

HAMLET Nem én! Semmit se adtam önnek. 

OPHELIA De kérem, fenség, tudja, hogy adott, és 

melléjük mézédes szavakat. 
Most már elment az ízük - vegye vissza. 

Büszke szívnek az ajándék minek, ha aki 

adta, hozzánk már hideg? Tessék, fenség. 

HAMLET Haha! Maga tiszta? 

OPHELIA Fenség?! 

HAMLET Maga szép? 

OPHELIA Mit akar ezzel fenséged? 

HAMLET Hogy ha tiszta is meg szép is, akkor a 

tisztasága ne kerüljön a közelébe a szépségének. 

OPHELIA 

Érintkezhet-e a szépség jobb társsal, fenség, 
mint a tisztasággal? 

HAMLET Ó igen, mert a szépség ereje hamarabb 

átalakítja a tisztaságot kerítőnővé, mintsem a 

tisztaság ereje a saját képére alakítaná a szépséget. 

Ez azelőtt képtelenségnek hangzott, de inára az idő 

igazolta. En szerettelek. 

OPHELIA Igen fenség, ebben a hitben éltem. 

HAMLET 

Nem kellett volna hinned nekem; mert nem 

lehet úgy beoltani az embert jósággal, hogy ki ne 

ütközzön a romlott alaptermészete. Nem 
szerettelek. 

OPHELIA Annál jobban becsapott. 

HAMLET Menj kolostorba. Ugye nem akarsz 

bűnösöket a világra hozni? Én magam 

meglehetősen tiszta életű vagyok, mégis 

olyasmikkel tudnám vádolni magam, 

hogy jobb lett volna, ha az anyám meg se szül. 

Gőgös vagyok, bosszúszomjas, nagyravágyó; több 

gaztettem vár bevetésre, mint amennyi ötletem van, 

hogy miért kövessem el őket, vagy fantáziám,  

h og y hogyan, és időm, hogy mikor. Minek 

mászkál a magamfajta egyén föld és ég között? 
Gazemberek vagyunk mindnyájan, ne higgy 

egyikünknek se. Menj szépen kolostorba.  

Hol az apád? 

OPHELIA Otthon, fenség. 

HAMLET Zárják rá az ajtót, hogy a saját házában 

játssza a bolondot, ne másutt. Jó napot. 

OPHELIA Segíts rajta, édes Istenem! 

HAMLET Ha férjhez mész, egy átkot adok 

hozományul: légy bár szűzi, mint a jég, és tiszta, 

mint a hó, nem fogod megúszni a rágalmakat. Na, 

menj kolostorba, jó napot. Vagy ha mégis nagyon 
férjhez akarsz menni, hát menj egy bolondhoz; az 

okosak úgyis tudják, micsoda ökröt csináltok 

belőlük. Kolostorba, eridj, méghozzá gyorsan.  

Jó napot. 

OPHELIA Mennybéli szentek, gyógyítsátok meg! 

HAMLET Hallottam én, hogyan festitek 

magatokat. Isten adott nektek egy arcot, erre ti 

csináltok magatoknak egy másikat. Vonaglik és 

riszál mindegyik, meg selypít, meg idétlen 

beceneveket ad az Isten teremtményeinek; az 

affektálást butaságnak álcázzátok. 

Elegem van belőletek, ebbe bolondultam bele. 

Vedd tudomásul, h o g y nincs több házasság. Akik 

már házasok, azok - egy kivétellel - tovább élhet-
nek, a többi így marad, ahogy van. Kolostorba, 

eridj! (El ) 

OPHELIA A pompás elme hogy szét van zilálva! 

A herceg, a tudós, a katona éles szeme, bölcs 

nyelve, hősi kardja, Dánia reménye és rózsaszála, 

a jó modor, a jellem mintaképe, 

bámulat tárgya - így, így odavan! Es én,  

a nők közt legszánalmasabb, aki 

ízleltem mézes esküit, most nézzem, hogy e 

kristálytiszta agy csörömpöl, mint a bomlott 

harangjáték, s a tökéletes, nyíló ifjúságot 
a téboly marja szét. Ó , Istenem, mért 

kellett,mért kell látnom ezt nekem? 

 

Jön a Király és Polonius 

 

 

12. Mit gondol Hamlet viselkedéséről a 

Király? 

13. Miért akarja Angliába küldeni? 

14. Mit ajánl Polonius? Ön szerint miért 

segít Polonius Claudiusnak kipuhatolni 

Hamlet szándékait? 

 

 

 

KIRÁLY A szerelem? Nem az kavarja föl; amit 

mondott, egy kissé zagyva volt, de nem 

bolondság. Valami lapul a lelkében, 

azon kotlik a bánata; és félek: ha előbb-utóbb 

kikel, veszélyes lesz. Nos, hogy ezt 

megelőzzük, úgy döntöttem gyors 

elhatározással, h o g y induljon azonnal 

Angliába sürgetni a nekünk járó adót. 

Talán a tenger, az idegen ország, a sok 

új látnivaló majd kiűzi a szívébe 
települt valamit, 

amin az agya annyira dörömböl, hogy 

nincs magánál. Mi a véleményed? 

POLONIUS Ez jót fog tenni. Mégis azt hiszem, 

hogy bajának forrása igenis 

szerelmi bánat. - Nem, Ophelia? 

Ne mondd el most, h o g y Hamlet mit 

beszélt, hallottuk úgyis. - Felség, cselekedj 

belátásod szerint. De ha szabad 

javasolnom, a színdarab után anyja,  

a királyné kérdezze ki négyszemközt, 
őszintén a bánatáról; és én, ha 

megengeded, ott leszek, úgy fülközelben.  

Ha nem nyílik meg, küldd 

Angliába - vagy bezárhatod, ahova gondolod. 
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KIRÁLY Jó, ezt lehet. Nagyoknál nagy 

veszély az őrület! 

Mind el 

MÁSODIK SZÍN 

A palota nagyterme. Jön Hamlet, Első Színész és 

még két Színész 

 

 

15. Milyen tanácsokat ad a színészeknek 

Hamlet? Hogyan alakítsák a szerepüket? 

Mit tart jó színészi alakításnak? 

16. Mit gondol a színház feladatáról? 

 

 

HAMLET Úgy mondják a szöveget, nagyon kérem, 

ahogy előadtam maguknak, simán és 

gördülékenyen; mert ha úgy öblögetnek, mint sok 

színész, akkor inkább a városi kikiáltóval 

mondatom el a soraimat. Es ne fűrészeljék a levegőt 

folyton a kezükkel - így -; hanem finoman 

mozogjanak. Mert a szenvedélyek áradásában, 

rohamában, sőt akár forgószelében is meg 
kell találni - meg kell teremteni! - a mértéket, ami 

nemes formát ad mindennek. […] 

ELSŐ SZÍNÉSZ Erről kezeskedem, fenséges úr. 

HAMLET De ne legyenek túl visszafogottak se: 

menjenek a saját jó ízlésük után. Keressék meg a 

szavakhoz a megfelelő cselekvést, a cselekvéshez a 

szót: de arra mindig ügyeljenek, h o g y a 

természetesség határait szem előtt tartsák. […] 

A Színészek el. - Jön Polonius, Rosencrantz, 

Guildenstern 

(Poloniushoz) Mi a helyzet, uram? Jön a király 
megnézni az előadást? 

POLONIUS Meg a királyné is, mindjárt itt lesznek. 

HAMLET Mondja a színészeknek, hogy siessenek. 

Polonius el 

(Rosencrantzhoz és Guildensternhez) Segítsetek ti 

is sürgetni őket! 

ROSENCRANTZ Rendben, fenség. 

Rosencrantz és Guildenstern el 

 

 

17. Miért kedveli Hamlet Horatiót? 

18. Milyen Hamlet embereszménye? 

19. Mivel bízza meg Horatiót? Miért kell 

neki a segítség? (Mitől tart?) 

 

 

HAMLET Hahó, Horatio! Jön Horatio 

HORATIO Itt vagyok, drága fenség, mit segítsek? 

HAMLET Horatio, nálad egyenesebb, 

derekabb embert én még nem találtam. 

HORATIO Édes uram... 

HAMLET Nem hízelgésből mondom. Milyen 

hasznot remélhetnék tetőled, hisz nincs másod, 

mint jó természeted, mely derűjével táplál és ruház? 

A szegényeknek minek hízelegnénk? Nyalja 
a cukros nyelv a bárgyú pompát; forogjon 

ott a térd fürge zsanérja, ahol fizet a 

hízelgés. - Tudod, mióta lelkem választani képes, 

és emberek közt különbséget tesz, téged 

a sajátjaként megpecsételt. 

Te elbírsz mindennel; mindent kibírsz; a 

Szerencsétől ütést és jutalmat egyformán jól 

fogadsz; boldog lehet, akiben indulat és 

bölcs ítélet ilyen kiváló arányban vegyül: 

ő nem síp, amin a sors ujjai kedvükre 

játszanak. Én azt az embert, aki nem rabja 
minden szenvedélynek, a szívem kellős 

közepébe zárom; s te ilyen vagy. - Na, ebből már 

sok is. – Ma este színházat néz a király; 

az egyik jelenet ahhoz hasonlít, amit apám 

haláláról meséltem. Kérlek, hogy mikor az 

megy a színen, te minden idegszáladdal 

figyeld a nagybátyámat. Hogyha burkolt 

bűne az adott résznél nem bújik elő, 

akkor gonosz szellem játszott velünk, és 

nekem piszkos a fantáziám, 

mint Vulkán műhelye. Figyeld nagyon; én is 
az arcán tartom a szemem. Utána 

megbeszéljük, ki mit látott a viselkedésén. 

HORATIO Rendben, uram. 

Ha figyelmünket meglopja, s kijátssza 

éberségünket, fizetem a kárt! 

 

Jönnek trombitások, dobosok. Harsonaszó 

 

A közönség bevonul az előadásra, a király és a 

királyné is. 

20. Hogyan viselkedik Hamlet? 

21. Miről beszél Opheliának? 

 
[…] 

KIRÁLYNÉ Gyere, édes Hamlet, ülj mellém. 

HAMLET Nem, jó anyám, ide vonz valami 

mágnes. 

(Opheliához fordul) 

POLONIUS (félre, a Királyhoz) Aha! Hallottad 

ezt? 

HAMLET (lefekszik Ophelia lábához) Kisasszony, 

lefekhetek az ölébe? 

OPHELIA Nem, fenség. 

HAMLET Úgy értem, a fejemet odafektethetem? 

OPHELIA Igen, fenség. 
HAMLET Csak nem gondolja, hogy lefekvésre 

gondoltam? 

OPHELIA Nem gondolok semmi, fenség. 

HAMLET Ez szép gondolat, női combok között. 

OPHELIA Micsoda, fenség? 

HAMLET A semmi. 

OPHELIA Vicces a kedve, fenség. 

HAMLET Nekem? 

OPHELIA Igen, fenség. 

HAMLET Te jó ég, én mint fő tréfamester! Mi 

mást lehet itt csinálni, mint viccelni? Nézze meg, 
milyen jókedvű az anyám, pedig még két órája 

sincs, hogy az apám meghalt. 

OPHELIA Dehogy, fenség, van az kétszer két 

hónap is. 
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HAMLET Már annyi? Hát akkor járjon az ördög 

sima feketében, fölveszek egy cobolyprémes 

gyászruhát. Istenem, két hónapja halott., és még 

nincs elfelejtve! Talán remélhető, hogy egy nagy 

embert az emléke, mondjuk, fél évvel is túlél. 

[…] 

 

 

A színészek előadnak egy némajátékot, amelyben 

azt játsszák el, ahogyan Hamlet apjának szelleme 
elmesélte saját halálát. Senki, a színészek sem 

tudják, mi a némajáték célja. 

 

22. Hogyan reagál a király az előadásra? 

23. És a királyné? 

24. Hogyan értékeli a király viselkedését 

Hamlet és Horatio? 

25. Hogyan beszél Rosencrantzcal és 

Guildensternnel Hamlet? 

26. Mit akar megértetni velük a furulya-

hasonlattal? 
27. Miért csinál bolondot Poloniusból? 

 

 

OPHELIA Mit jelent ez, fenség? 

HAMLET Ez? Ordas lelkű orgyilkosság. Bűntény, 

más néven. 

[…] 

OPHELIA A király föláll. 

HAMLET Mi van, megijedt a vaklármától? 

KIRÁLYNÉ Baj van, felség? 

POLONIUS Abbahagyni az előadást! 

KIRÁLY Világítsatok! Erre, kifelé! 
POLONIUS Fényt, fényt, fényt! 

Mind el, Hamlet és Horatio kivételével 

HAMLET A sebzett szarvas sírdogál, 

vígan játszik az ép. Ez virraszt,  

míg az szundikál, s a világ tovalép. Te, nem 

gondolod, hogy ez az egész, hozzá még egy 

tollbokréta - ha bedugulna minden más bevételi 

forrásom -, meg egy provanszi rózsával díszített 

pántos cipő, bejuttatna engem bármely 

színtársulatba? 

HORATIO Feles társnak is. 

HAMLET Tulajdonosnak! 
Jupiter trónja összedűlt, 

ó, Dámon, nincs vigasz; 

és aki most helyébe ült: 

egy rettentő nagy f...féreg. 

HORATIO Rímelhettél volna. 

HAMLET Jaj, édes Horatio, ezer fontba fogadok, 

hogy a szellem igazat mondott. Észrevetted? 

HORATIO Hát persze, fenség. 

HAMLET Mikor a mérgezésről volt szó? 

HORATIO Egyértelműen látszott rajta. 

HAMLET Na jó! Kérünk valami zenét: jöjjenek a 
furulyások. Ha nem tetszik a királynak a mű, hát 

nem fog szórakozni, brühühű. Kérünk valami zenét! 

Jön Rosencrantz és Guildenstern 

[…] 

ROSENCRANTZ 

Kedves fenség, mitől vagy ennyire 

magadon kívül? A saját szabadságod előtt zárod be 

az ajtót, ha nem osztod meg bajaidat a barátoddal. 

HAMLET 

Hiányolom, kérlek, az előmenetelt. 

ROSENCRANTZ Hogy lehet az, hiszen a király 

maga mondta, hogy te fogod követni Dánia trónján? 

HAMLET 
Igen, igen, de az ígéret szép szó... -- már a 

mondás is elcsépelt. 

Jönnek a Színészek furulyákkal 

Á, a furulyák! Adjatok egyet. - (Rosencrantzhoz és 

Guildensternhez) Megkérdezném bizalmasan, hogy 

miért kerülgettek, mint hajtók a vadat. Be akartok 

terelni a hálóba? 

GUILDENSTERN Ó, fenség, igyekezetem talán 

tolakodó, mert a szeretetem ügyetlen. 

HAMLET Ezt én nem értem. Játszanál ezen a 

furulyán? 
GUILDENSTERN Nem tudok, fenség. 

HAMLET Légy szíves. 

GUILDENSTERN Hidd el, hogy nem tudok. 

HAMLET Nagyon kérlek. 

GUILDENSTERN Azt se tudom, hogy kell 

megfogni, fenség. 

HAMLET Könnyű az, mint a hazudozás. Fogd le a 

lyukakat az ujjaiddal, fújj bele itt a száddal, és 

finom zene fog szólni belőle. 

Látod, itt vannak a lyukak. 

GUILDENSTERN De én ezekből nem tudok 
semmilyen harmóniát előhívni. Nem ismerem a 

fogásokat. 

HAMLET Látjátok, milyen lélektelen tárgyat 

csinálnátok belőlem! 

Játszani akartok rajtam, mintha ismernétek a 

fogásaimat, ki akarjátok piszkálni a titkaim magvát, 

kipróbálni engem a legmélyebb hangomtól a 

legmagasabbig; pedig sok zene van, 

gyönyörű hangok ebben a kis sípocskában is, csak 

ti nem tudjátok megszólaltatni. Hülyék, azt hiszitek, 

hogy rajtam könnyebb játszani, mint egy furulyán? 

Nevezzetek akármilyen hangszernek, hiába 
tapogattok, nem tudtok játszani rajtam. 

Jön Polonius 

Isten áldja, uram. 

POLONIUS Fenség, a királyné beszélni akar önnel, 

méghozzá azonnal. 

HAMLET Látja ott azt a felhőt, ami majdnem teve 

alakú? 

POLONIUS A mindenségit, tényleg - mint egy 

teve!  

HAMLET Szerintem olyan, mint egy menyét. 

POLONIUS A háta menyétszerű. 
HAMLET Vagy mint egy bálna. 

POLONIUS Egészen, mint egy bálna. 

HAMLET Tehát hamarosan átmegyek anyámhoz. - 

(Félre) Akármeddig hajtom a bolondságot ezek 

csak csinálják utánam. - (Hangosan) Megyek, egy 

pillanat. 
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POLONIUS Megmondom. (El) 

HAMLET „Egy pillanat", könnyű azt mondani. - 

Most hagyjatok magamra, barátaim. 

[…] 

HARMADIK SZÍN 

[…] 

 

A király utasítja Rosencrantzot és Guildensternt, 

hogy a megbízólevéllel vigyék az „őrjöngő” 

Hamletet Angliába. R. és G. készségesen teljesíti a 
parancsot. Polonius jön, és mondja, hogy Hamlet 

elindult anyjához, ahol majd ő a függöny mögött 

hallgatózik. A színen a király marad, az ő 

monológját halljuk, miközben Hamlet a háttérből 

látja őt imádkozni. 

 

28. Miért nem öli meg Hamlet Claudiust? 

29. Hogyan beszél Hamlet az anyjával? 

30. Miért döfi le Poloniust? 

 

KIRÁLY […] 

Az én bűnöm szaga az égre bűzlik, 
átok van rajta, az ősi, az első - 

a testvérgyilkosság. Én nem tudok 

imádkozni, hiába itt a szándék: 

erős vágyamnál erősebb a bűnöm,  

s mint akinek kétféle dolga van, habozva 

állok, hogy melyikkel kezdjem, s 

mindkettőt elmulasztom. Ha kezem 

ragacsos lenne a testvéri vértől, hát 

nincs elég eső a boldog égben, hogy 

fehérre mossa? A kegyelem nem arra 

való, hogy a bűnt legyőzze? Nincs-e az 
imában kettős erő, mely megállít  

bűnbeesés előtt, és megbocsát utána?  

Föltekintek. Vétkeztem, megvolt –  

de milyen ima illik ide?  

„Bocsásd meg azt, hogy öltem?" 

Lehetetlen, hisz most is az enyém 

mindaz, amiért gyilkos lett belőlem: a 

koronám, a becsvágyam, királyném. 

Kaphat az ember bűnbocsánatot, amíg 

élvezi bűne gyümölcseit? 

A romlott földi világban a bűn 

aranykezével a jogot lesöpri, 
és bűnös hasznából fizeti le 

a törvényt is. De nem így odafönt: ott 

nincs ügyeskedés, ott tetteink valódi 

arca számít, s mi magunk tanúskodunk, 

keményen szembesülve hibáinkkal. Hát 

akkor? Mi marad? A bűnbánat talán 

mindenre képes. De mit ér, ha nem 

bánom bűnömet? Nyomorult helyzet! 

Szénfekete szív! Fogoly lelkem: 

szabadulni szeretnél, de vergődve 

behálózod magad. Ti angyalok, 
segítsetek! Próbálkozom. Hajolj, 

makacs térd; drótkötelű szív, légy 

puha, mint az újszülötteké! Hátha még 

minden jóra fordul. (Letérdel) 

 

Jön Hamlet 

HAMLET Most megtehetném, most imádkozik. 

Most megteszem. (Kihúzza a kardját) 

De akkor mennybe megy - 

miféle bosszú ez?! Gondoljuk el: egy 

gazember megöli az apámat, és én, 

egyetlen fia, a gazembert a mennybe 

küldöm. Nem bosszú ez, hanem szép jutalom. 
Apámra úgy tört rá, hogy az javában 

habzsolta életét, s a bűnei virítottak,  

mint májusi virág; 

nem tudhatjuk, hogy áll a túlvilágon a 

számlája, de innen úgy tűnik: bajban 

lehet. Hát milyen bosszú az, ha ezt 

most, lelki tisztulása közben küldöm 

el, mikor úgyis útra kész? Nem. 

(Visszatolja a kardját) Helyedre, 

kard, várj szörnyűbb alkalomra: 

mikor részegen alszik, vagy dühöng, 
vagy gyalázatos ágyát élvezi, 

kockázik, káromkodik, s más olyat tesz, 

aminek nincsen üdvösségszaga - akkor 

taszítom le, hogy sarkai  

az ég felé kapáljanak, a lelke meg 

olyan sötét legyen, mint a pokol, ahova 

indul. Mennem kell anyámhoz. - (A 

Királyra) Imádságod csak még 

jobban elátkoz! (El) 

[…] 

 

NEGYEDIK SZÍN 

A királyné szobája. 

[...] 

Polonius a függöny mögé bújik. - Jön Hamlet 

HAMLET Nos, anyám, miről van szó? 

KIRÁLYNÉ Hamlet, nagyon megsértetted apádat. 

HAMLET Anyám, nagyon megsértetted apámat. 

KIRÁLYNÉ Na nézd! Ne beszélj ilyen nyegle 

hangon! 

HAMLET Na lásd! Ne támadj ilyen csúnya 

hangon! 

KIRÁLYNÉ Hamlet, mi van veled?! 
HAMLET Miről van szó? 

KIRÁLYNÉ Nem ismersz meg? 

HAMLET Hogy az istenbe ne?! 

Ön a királyné, férje öccse felesége; és - 

bár ne volna így! - ön az anyám. 

KIRÁLYNÉ Jó - hívom azt, aki szót ért veled. 

HAMLET Nem, nem, csak üljön le; nem 

mozdul innen. 

Itt marad, míg én tükröt tartok önnek, 

hogy lássa a saját legbelsejét. 

KIRÁLYNÉ Te mit akarsz? Csak nem akarsz 
megölni? Segítség! 

POLONIUS (a függöny mögött) Mi az?! Segítség! 

HAMLET Hoppá, patkány! Mibe, hogy eltalálom?! 

(Átszúr a függönyön) 

POLONIUS (a függöny mögött) Jaj! 

Meghalok!  
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KIRÁLYNÉ Úristen, mit csináltál?! 

HAMLET Nem tudom. 

A király az? (Fölemeli a függönyt, és 

meglátja a halott Poloniust) 

KIRÁLYNÉ Micsoda felelőtlen, véres tett! 

HAMLET Véres, igen. Majdnem olyan, anyám, 

mint királyt ölni s az öccséhez menni. 

KIRÁLYNÉ Mint királyt ölni? 

HAMLET Ezt mondtam, anyám.- (Poloniusra)  
Te tolakodó hülye, ég veled. Gazdádnak 

hittelek. Ez lett a sorsod: látod, a 

túlbuzgóság nagy veszély. –  

(A Királynéhoz) Ne tördeld a kezed. 

Hallgass és ülj le, én tördelem a szíved,  

hogyha még lehet rá hatni, […] 

KIRÁLYNÉ Mit tettem én, hogy ilyen durva 

hangon merészelsz nekem jönni? 

HAMLET Olyat tettél, 

ami az erkölcs fátylát szétszakítja, a jót 

álszentnek nevezi; a rózsát az ártatlan 
szerelem homlokáról letépi, s 

szégyenfoltot tesz helyére; a házassági 

esküt úgy tekinti, mint kártyázók hamis és 

felelőtlen fogadkozásait […] 

KIRÁLYNÉ Miféle tett, 

hogy már a nyitánya is így dörög? 

Hamlet szembesíti anyját meghalt apja és Claudius 

képmásával, jellemével. Apját mint nemes 

szellemű és hűséges férfit idézi, míg Claudiust 

aljas, kéjsóvár gazembernek. 

31. Bűnös-e a királyné? 

32. Miért jelenik meg a Szellem? 

33. Miért csak Hamlet látja? 

34. Mit fogad meg a Királyné? 

35. Mit határoz el Hamlet? 

[…] 

KIRÁLYNÉ Jaj, Hamlet, elég! Lelkembe fordítod a 

szememet, s ott olyan sötét foltokat 

találok, mik ki nem moshatók. 

HAMLET Nem is, ha így élsz, 

az izzadságtól faggyúbűzös ágyban, 

édelgő tocsogással üzekedve a mocskos 

ólmelegben! 

KIRÁLYNÉ Könyörgöm, elég! Minden szavad 

mint tőr hatol fülembe. Elég, édes jó Hamlet! 
HAMLET Egy gyilkos gazember, egy rongy, aki 

huszadannyit se ér, mint előző urad; 

trágyakirály, ország és hatalom zsebtolvaja, 

aki egy polcról koronát lopott, és zsebre vágta - 

KIRÁLYNÉ Elég! 

HAMLET Bohóckirály a rongyosbálból – 

Jön a Szellem 

Óvjatok szárnyat Okkal, égi őrök! 

Mit kívánsz tőlem, felséges alak?  

KIRÁLYNÉ 

Jaj nekem! Bolond! […] 
SZELLEM Ne feledj! Azért jöttem megint, hogy 

élezzem eltompult tetterődet. De nézd: 

anyádon rémült zavar ül. Lépj vívódó 

lelke és ő közé. Gyenge testben erős a 

képzelet. Szólj hozzá, Hamlet. 

HAMLET Hogy van, kedves anyám? 

KIRÁLYNÉ Inkább te hogy vagy, 

hogy a szemed az űrbe szögezed, s a 

testetlen levegőhöz beszélsz?! […] 

Hova nézel? 

HAMLET Őrá, őrá. Nézd, sápadtan figyel. Ha a 

kövek látnák és hallanák, megindulnának ők 

is. - (A Szellemhez)Jaj, ne nézz, 
nehogy szánalmas arcod megpuhítsa 

kemény akaratom; mert úgy a munkám 

színtelen lenne - könnyek vér helyett. 

KIRÁLYNÉ Kinek mondod ezt? 

HAMLET Nem látsz ott semmit? 

KIRÁLYNÉ Semmit. Pedig látok itt mindent. 

HAMLET Es nem is hallottad? 

KIRÁLYNÉ Nem, csak mi kettőnket. 

HAMLET Most nézz oda, hogy oson kifelé! 

Az apám, felöltözve, ahogy élt! 

Nézd! Nézd csak, éppen most megy ki 
az ajtón! 

Szellem el 

KIRÁLYNÉ Ez mind csak a te agyad szüleménye. 

Ilyen testetlen lényeket a téboly mesterien teremt. 

HAMLET A pulzusom úgy ver, mint a tiéd, 

egészséges zenét. Nem őrültség, 

amiket mondtam. […] 

KIRÁLYNÉ Jaj, Hamlet, kétfelé vágtad a szívem. 

HAMLET Hát dobja el a rosszabbik felét, 

s a másikkal tisztábban él tovább. 

Jó éjt. A nagybátyámmal ne feküdjön le. 
Játssza, hogy erkölcsös, ha már nem az. 

[…] (Poloniusra mutat) Ezt az urat 

őszintén sajnálom; az ég akarta, hogy 

ezzel bűnhődjem, s ő énvelem; az ég 

ökle és ügynöke legyek. Elviszem 

innen, s felelni fogok a haláláért.  

Még egyszer, jó éjt.  

[…] 

KIRÁLYNÉ Most mit tegyek? 

HAMLET Azt semmiképpen se, amit javaslok: 

hagyd, hogy a nyálas király ágyba 

hívjon, megcsipkedjen, mókuskámnak nevezzen, 
és engedd, hogy egy pár rossz szagú 

csókért, míg nyakadon babrál mocskos kezével, 

kiszedje ezt az egészet belőled: 

hogy igazából nem vagyok bolond, csak 

megjátszom. […] 

KIRÁLYNÉ Ígérem, ha a szóhoz lélegzet kell, s 

a lélegzethez élet, hát ne éljek, de 

el nem mondok semmit. 

HAMLET Mennem kell Angliába, tudja? 

KIRÁLYNÉ Tényleg, 

el is felejtettem. Ez el van döntve. 
HAMLET Pecsétes írás készül, és a két 

diáktársam, az a két vipera, ők vezetnek, egyengetik 

utam valami aljasság felé. Legyen! 

Az a jó móka, ha a tűzszerész 

a saját petárdájától repül - nem kell félni: én egy jó 

ölnyivel aláásom az ő aknáikat, 



Vass Judit irodalom 9 
 

7 
 

s a Holdba küldöm őket. […] 

Hamlet el, magával vonszolja Poloniust; a 

Királyné marad 

Hamlet nagymonológja (Harmadik felvonás, első szín) 

 

Shakespeare 

 

To be, or not to be: that is the question: 

Whether 'tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms against a sea of troubles, 

And by opposing end them? To die: to sleep; 

No more; and by a sleep to say we end 

The heart-ache and the thousand natural 

shocks 

That flesh is heir to, 'tis a consummation 

Devoutly to be wish'd. To die, to sleep; 

To sleep: perchance to dream: ay, there's the 

rub; 

For in that sleep of death what dreams may 

come 

When we have shuffled off this mortal coil, 

Must give us pause: there's the respect 

That makes calamity of so long life; 

For who would bear the whips and scorns of 

time, 

The oppressor's wrong, the proud man's 

contumely, 

The pangs of despised love, the law's delay, 

The insolence of office and the spurns 

That patient merit of the unworthy takes, 

When he himself might his quietus make 

With a bare bodkin? who would fardels bear, 

To grunt and sweat under a weary life, 

But that the dread of something after death, 

The undiscover'd country from whose bourn 

No traveller returns, puzzles the will 

And makes us rather bear those ills we have 

Than fly to others that we know not of? 

Thus conscience does make cowards of us all; 

And thus the native hue of resolution 

Is sicklied o'er with the pale cast of thought, 

And enterprises of great pith and moment 

With this regard their currents turn awry, 

And lose the name of action.  

 

 

Arany János fordítása 

 

Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés. 

Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri 

Balsorsa minden nyűgét s nyilait; 

Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, 

S fegyvert ragadva véget vet neki? 

Meghalni -- elszunnyadni -- semmi több; 

S egy álom által elvégezni mind 

A szív keservét, a test eredendő, 

Természetes rázkódtatásait: 

Oly cél, minőt óhajthat a kegyes. 

Meghalni -- elszunnyadni -- és alunni! 

Talán álmodni: ez a bökkenő; 

Mert hogy mi álmok jőnek a halálban, 

Ha majd leráztuk mind e földi bajt, 

Ez visszadöbbent. E meggondolás az, 

Mi a nyomort oly hosszan élteti: 

Mert ki viselné a kor gúny-csapásit, 

Zsarnok bosszúját, gőgös ember dölyfét, 

Útált szerelme kínját, pör-halasztást, 

A hivatalnak packázásait, 

S mind a rugást, mellyel méltatlanok 

Bántalmazzák a tűrő érdemet: 

Ha nyúgalomba küldhetné magát 

Egy puszta tőrrel? -- Ki hordaná e 

terheket, Izzadva, nyögve élte fáradalmin, 

Ha rettegésünk egy halál utáni 

Valamitől -- a nem ismert tartomány, 

Melyből nem tér meg utazó -- le nem 

Lohasztja kedvünk, inkább tűrni a 

Jelen gonoszt, mint ismeretlenek 

Felé sietni? -- Ekképp az öntudat 

Belőlünk mind gyávát csinál, 

S az elszántság természetes szinét 

A gondolat halványra betegíti; 

Ily kétkedés által sok nagyszerű, 

Fontos merény kifordul medriből 

S elveszti "tett" nevét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádasdy Ádám fordítása 

 

Lenni vagy nem lenni: ez a nagy kérdés;  

az-e a nemesebb, ha tűri lelkünk a pimasz 

sors minden gonosz nyilát, vagy az, ha 

fegyvert fogunk a bajokra, s véget vetünk 

nekik?  

A halál: alvás, nem több; s ha ezzel 

megszüntethető a szívfájdalom, a millió 

ütődés, amit átél a húsunk - ezt a véget 

csak kívánni lehet. A halál: alvás; az 

alvás: 

talán álom - itt a baj: hogy milyen álmok 

jönnek a halálban, mikor az élet gubancát 

leráztuk, ez meggondolkodtat - ezért van 

az, hogy hosszú életű a szenvedés.  

Mert ki tűmé a sok szégyent, csapást, 

zsarnokságot és nagyképűsködést, 

lenézett szerelmet, kijátszott törvényt,  

a vezetők arcátlanságait,  

a csöndes embert érő száz rúgást,  

ha nyugalmát megadhatná magának egy 

puszta pengével?  

Vinnénk-e terhet izzadva, nyögve 

egy életen át, ha nem félnénk hogy mi 

lesz azután, az ismeretlen országban, 

ahonnan még nem tért meg utas –  

ez visszatart; inkább az ismert 

rosszat tűrjük el, mint siessünk a nem 

ismert felé.  

A lelkiismeret így kényszerít mindenkit 

gyávaságra; így teszi az akarat 

természetes színét sápadt beteggé a 

gondolkodás; a vakmerő és nagyszabású 

tervek így futnak zsákutcába, s elveszítik 

a „cselekvés" nevet.  
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