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Shakespeare: Hamlet 

 
Nádasdy Ádám fordítása 

 

 

NEGYEDIK FELVONÁS 

 

 

 

A Királyné elmeséli Claudiusnak, hogy Hamlet 

„őrjöngésében” megölte Poloniust. Claudiusnak ez 
kapóra jön, hogy eltávolítsa az „őrült” fiút. 

Rosencrantzcal és Guildensternnel Angliába küldi. 

(A királynénak azzal magyarázza, hogy Hamlet 

rossz hírbe hozhatja őket, és már mindenkire 

veszélyes.) Egy titkos levélben arra kéri az angol 

királyt, hogy végeztesse ki Hamletet. A levelet 

Rosencrantzékra bízza, de ők nem tudják, mi áll 

benne. Közben Fortinbras, a norvég trónörökös 

Dánia földjére lépett azzal az ürüggyel, hogy 

szabad átvonulást kérjen  Lengyelország felé. 

Igazából elveszített földjeit akarja visszaszerezni. 

Hamlet tudja ezt, és saját magát vádolja 
tétlenséggel, halogatással, miközben mások, mint 

Fortinbras határozottan törnek céljaik elérésére.  

 

Ötödik szín: 

 

Polonius halála tragikus következményekkel van 

lányára, Opheliára , akinek a nagy fájdalomtól 

elborul az elméje. Így, megtébolyodva érkezik a 

Királyné lakosztályába. 

 

1. Mit árul el Ophelia őrült beszéde és a 

dal, amit énekel? Milyen fájdalmak 

kínozzák a lelkét? 

 

 

 

 

 

 ÖTÖDIK SZÍN 

Terem a palotában. 

Jön a Királyné, Horatio és egy Nemesúr 

 

KIRÁLYNÉ Nem fogadom a lányt. 

NEMESÚR Erőszakos, 
és nincs eszénél. Szánalomra méltó. 

KIRÁLYNÉ De mit akar? 

NEMESÚR Az apjáról beszél: hogy hallja ő, mi 

folyik itt; nyögdös, mellét veri, egy porszemtől 

dühös lesz; amit mond, csak félig érthető. 

Zagyván beszél, de aki hallja, értelmet 

keres a kuszaságban: belemagyarázza ki-ki 

a saját gondolatait, ő meg kacsingat, bólint, integet, 

úgyhogy az ember érez valami 

homályosat, mégis fenyegetőt. 

HORATIO Beszéljen vele, nehogy még veszélyes 
agyrémeket kezdjen terjeszteni. 

KIRÁLYNÉ Hát jöjjön be. 

Nemesúr el 

(Félre) Nyomorult lelkem bűnnel 

van tele, minden apróság nagy baj hírnöke. A 

bűn mindenütt ellenséget lát: árulást 

sejt - s elárulja magát. 

Jön Ophelia 

OPHELIA Hol van a szépséges dán királyasszony? 

KIRÁLYNÉ Mi van, Ophelia? 

OPHELIA (énekel) „A szerelmed, mondd, melyik? 
Miről ismerni meg?" 

„Kezében bot, lábán saru, 

fején kagylós süveg." 

KIRÁLYNÉ Édes lányom, mit jelent ez a dal? 

OPHELIA Kérdezi? Hát csak figyeljen. 

(Énekel) „Elment ő, szép asszonyom, 

elment a másvilágra, 

ott nyugszik, hol kő az ágy, és 

zöld pázsit a párna." Jaj-jaj! 

KIRÁLYNÉ No de Ophelia - 

OPHELIA Csak figyeljen. 
(Enekel) ,,Hószín volt a szemfedő -" 

Jön a Király 

KIRÁLYNÉ Nézd meg ezt, édes uram! 

OPHELIA (Énekel) „- sok kis virág rajta; 

díszes volt a temető, 

gyászének nem siratta." 

KIRÁLY Hogy vagy, szép kislány? 

OPHELIA Jól, Istennek hála. Azt mondják, a 

bagoly azelőtt a pék lánya volt. Uram, azt tudjuk, 

hogy mik vagyunk, de azt nem, hogy mi lehet 

belőlünk. Isten áldja meg az asztalát. 
KIRÁLY Az apjáról képzelődik. 

OPHELIA Kérem, erről több szót ne ejtsünk, de ha 

valaki megkérdezné, hogy mit jelent, akkor ezt 

mondják: (Énekel)  

„Holnap Valentin napja lesz, 

tán páromra találok?  

Mint szűz virág, napkeltekor 

ablakod alá állok." –  

„A fiú fölkelt, ruhát vett, 

rést nyitott ajtaján;  

a lány bement, a lány kijött, 

de már nem volt leány." 
KIRÁLY Drága kis Ophelia - 

OPHELIA Igazán, na, esküdözés nélkül, be akarom 

fejezni. 

(Énekel) „Krisztusom és Máriám, 

gyalázat és szégyen: 

a legény, ha léket lát, 

be is tömi szépen. 

Szól a lány: »Míg meg nem kaptál, 

 el akartál venni!« 

Mire a fiú: 

»Léha voltál, mért akartál 
vélem ágyba menni?!«" 

KIRÁLY Mióta van ilyen állapotban? 

OPHELIA Remélem, jó lesz minden. Csak türelem. 

De nem bírom sírás nélkül, ha arra gondolok, ahogy 

beteszik a hideg földbe. Értesíteni kell a bátyámat. 



Vass Judit irodalom 9 
 

2 
 

Úgyhogy köszönöm a jó tanácsukat. Kérem a 

hintómat. Jó éjt, hölgyeim, jó éjt. Szép 

hölgyek, jó éjt, jó éjt. (El) 

[…] 

 

Polonius halál hírére hazajött Párizsból fia, 

Laertes, aki hallja, hogy a királyi udvarban 

mindenfélét beszélnek az emberek a királyról, 

Hamletről. Azonnal meg akarja bosszulni apja 

halálát, és beront a királyhoz. Claudius elhárítja 
magáról a vádat, és azt ígéri Laertesnek, hogy 

elégtételt fog adni neki. (Közben Horatio levelet 

kapott Hamlettől, amelyben a királyfi elmeséli, 

hogy Anglia felé kalózhajó támadta meg őket, a 

hadakozásban ő átugrott a kalózokhoz, és 

visszajött Dániába. R. és G. mit sem sejtve Anglia 

felé tart.) 

 

2. Mi a különbség a között, ahogy Hamlet, 

illetve Laertes reagál apja halálának 

hírére?(Mindkét apa gyanús 

körülmények között halt meg.) 

3. Mivel magyarázza a király Laertesnek 

azt, hogy nem büntette meg Hamletet 

Polonius megölése miatt? 

4. Mire veszi rá Claudius Laertest Hamlet 

megölésére? Mi a tervük ? 

5. A Királyné hozza Ophelia halálhírét, 

hogy vízbefulladt. Hogyan halt meg 

Ophelia? Hogyan reagál Laertes? 

6. Miért és miért hazudik Claudius a 

Királynénak?   

 
 

[…] 

HETEDIK SZÍN 

Terem a palotában. 

Jön a Király és Laertes 

KIRÁLY Nos, ártatlanságomra üss pecsétet, 

s fogadj szívedbe, mint igaz barátot, hisz 

meghallgattad okos, értő füllel,  

hogy az, aki jó apádat megölte, az 

életemre tört. 

LAERTES Úgy van. De mondja: 

mért nem torolta meg e főbenjáró, veszélyes 
és halálos bűnöket, ha biztonság, bölcsesség  

és erő mind ezt diktálná? 

KIRÁLY Két sajátos okból, 

melyek talán számodra nem nyomósak, 

de nekem azok. Anyja, a királyné szinte 

őérte él, nekem viszont - áldás vagy átok nem 

tudom, melyik - életem, lelkem kapcsa ez az 

asszony, s ahogy a csillag sincs pályája nélkül,  

úgy én se nélküle. A másik ok, 

hogy nem büntetem meg nyilvánosan,  

az, hogy a tömegek szeretik őt: 
a hibáit imádatukba mártják, 

és ahogyan a forrás bő vizétől 

megkövesül a fa, úgy alakítják szeplőit 

szépséggé. Hiába lőném ekkora 

ellenszélbe nyilamat: 

a saját íjamra fordulna vissza, 

és nem a célt találná. 

LAERTES Így fosztottak meg a legjobb apától, így 

tették ronccsá szegény húgomat, aki - hogy 

visszamenőleg dicsérjem - oly tündöklő volt, 

hogy versenyre hívta egész korunkat. De én 

bosszút állok. 

KIRÁLY Kár ezen rágódnod. Hát azt hiszed, hogy 
én valami gyurmából vagyok, és hagyom, hogy 

szakállamat cibálja a veszély, én meg 

tréfának tekintem?! Nemsokára hallasz még 

többet is. Szerettem apádat, és szeretem 

magamat is, úgyhogy elhiheted - 

Jön egy Küldönc levelekkel 

KÜLDÖNC Ez felségednek, ez a királynénak. 

KIRÁLY Hamlettől?! Ki hozta? 

KÜLDÖNC Hajósok, felség. Én nem láttam őket. 

Claudio adta ide, neki is úgy adták át. 

KIRÁLY Hallgasd meg, Laertes. (A Küldönchöz) 
Elmehet. 

Küldönc el 

(Olvas) „Felséges úr, tudatom önnel, hogy 

csupaszon ülök a birodalmában. Holnap esedezni 

fogok, hogy királyi színét láthassam, amikor is 

először bocsánatát fogom kérni, majd 

pedig beszámolok hirtelen és meglepő 

visszatérésem mikéntjéről. Hamlet" 

Mi lehet ez? Mindnyájan visszajöttek? 

Vagy csalás az egész, és nem igaz? 

LAERTES Az írást megismeri? 
KIRÁLY Hamleté. „Csupaszon" - 

az utóiratban még: „egyedül". 

Ezt magyarázd meg! 

LAERTES Nem értem, felség. No de jöjjön csak. 

Megmelengeti szívemben a kínt, hogy 

egyszer a szemébe mondhatom: „Most pedig 

meghalsz!" 

KIRÁLY Laertes, ha így van - de tényleg így 

van?... így kell lennie! -, hagyod, hogy vezesselek? 

LAERTES Igen, felség. 

De csak ha nem a békébe vezet. 

KIRÁLY A saját békédbe. Ha Hamlet itt van, 
mert útját megszakítva hazatért, 

én beleviszem egy olyan kalandba, 

melynek tervét most érlelem, s amelyből 

csak egy kiútja lehet: a bukás. Haláláért 

a vád szele sem érhet, s még anyja is felment 

minket, belátva, hogy véletlen volt. 

LAERTES Felség, jó, vezessen, 

különösen, ha úgy intézhető, 

hogy én legyek az eszköz. 

[…] 

KIRÁLY Mondd, Laertes, szeretted az apádat? 
Vagy csak a bánat festett mása vagy, arc, 

melyhez nincs szív? 

LAERTES Mért kérdi ezt?! 

KIRÁLY Én nem kétlem, hogy valóban szeretted; 

csak hát tudom, hogy az érzelmeink az 

időben születnek, s látjuk azt is, ahogy 
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az idő elhamvasztja őket. […]  

De a tárgyra: ha Hamlet 

visszajön, mit tervezel, hogy tettben is 

apád fia legyél, ne csak szóban? 

LAERTES Templomban vágom át a 

torkát. 

KIRÁLY A gyilkosság sehol sincs szentesítve; 

de korlátlan a bosszú. Laertes, 

ha erre kész vagy, zárkózz be szobádba; 
Hamlet majd megtudja, hogy hazajöttél; 

mi teszünk róla, hogy tudásodat sokan 

dicsérjék, lakkozzák csodásra a francia 

méltató szavait -hogy megmérkőzzetek,  

s majd fogadunk a fejetekre.  

Ő, mivel gyanútlan, nagyvonalú, hátsó szándéka 

nincs, nem fogja megnézni a tőröket, úgyhogy 

simán - vagy kis csereberével - te választod a 

hegyes végű kardot, és egy váratlanul 

bevitt döféssel megfizetsz neki apádért. 

LAERTES Meg én. Sőt, e célból a kardot 
megkenem. Egy zugorvostól vettem egy 

kenőcsöt: az ember abba ha egy kést 

bemárt, és sebet ejt, nincs az a 

gyógytapasz, amely (legyen bár benne a 

világ összes füve) meg tudná menteni, 

akit megkarcolunk. Kardom hegyét 

bemártom ebbe, s ha vívás során csak 

horzsolom is vele Hamletet, halálos lesz. 

KIRÁLY Gondolkodjunk tovább, hogy mely 

alkalmak és mely eszközök segítik 

szerepünket. Ha kisiklik iménti tervünk, és 
lelepleződünk, jobb el se kezdeni. Kéne tehát 

egy tartalék, második változat, 

ha ez kipukkadna. - Na várjunk csak. Kiki 

fogad az ügyességetekre - Megvan! 

Vívás közben ki fogtok melegedni 

- csináld a csörtéket minél vadabbra -, ő 

inni kér, én előkészitek egy poharat neki, 

 melyből ha kortyint, ha ki is kerülné mérges 

döfésed, célunk beteljesül. 

Kintről zaj 

Mi ez a zaj? 

Jön a Királyné 
KIRÁLYNÉ Az egyik baj nyomában ott a másik. A 

húgod vízbe fulladt, Laertes. 

LAERTES Vízbe? Hol? 

KIRÁLYNÉ A patak fölé ferde fűzfa dől, 

szürkén mutatja lombját lent a vízben: 

abból csinált szegényke koszorúkat, 

boglárkával, csalánnal, százszorszéppel, 

meg lógó lilával, amit a pásztor szabad 

szája durvább néven nevez, de 

lányainknak csak „négylevelű". Oda, a 

hajló ágakra akarta 
kiaggatni furcsa füzéreit: 

fölmászott, egy csalóka ág letört, s 

ő beesett gizgaz csokraival 

a gyors vízbe. Ruhája szétterült, 

mint sellő lebegett egy ideig, 

közben dalfoszlányokat énekelt, 

mint aki föl se fogja helyzetét, 

vagy mintha éppen ebbe az elembe 

született volna. Ám előbb-utóbb ruhái 

teleitták magukat, 

és lehúzták, dalocskájával együtt, 

az iszapos halálba. 

LAERTES Megfulladt. 

KIRÁLYNÉ Meg. Meg. 

LAERTES Túl sok neked a víz, Ophelia, 
ezért a könnyem visszafojtom. Mégis, 

így működünk: a természet parancsa, 

hiába szégyellem. (Sír) Fogyjon a könny, 

úgy fogy bennem a nő. Felség, megyek. 

Lángolna a szavam, de buta könnyem 

elárasztja. (El) 

KIRÁLY Menjünk utána, Gertrud. 

Mit küzdöttem, hogy enyhítsem haragját! 

Félek, hogy ez fölkorbácsolja újra. 

Úgyhogy menjünk utána. 

 
Mindketten el 

 


