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VASS JUDIT 

 

SHAKESPEARE: HAMLET 

TÉMA 

 

A Hamlet Shakespeare legnépszerűbb, legfilozofikusabb tragédiája. 

Témája rétegzett:  

• szól a zsarnokságról, 

• értékrendek harcáról,  

• létfilozófiai és morális kérdésekről,  

• szerelemről, hűségről, árulásról,   

• de szól a művészet szerepéről is, hiszen Hamletnek a színészhez intézett szavaiban 

Shakespeare a maga ars poeticáját rejti el. Eszerint a művészet célja, hogy tükröt tartson 

a valóságnak. 

 

SZERKEZETE 

 

A KLASSZIKUS DRÁMA jellemzői  

 

A klasszikus szónak két jelentése van. Első jelentése: kiemelkedő. Ha például a magyar 

irodalom klasszikusairól beszélünk, akkor a legjelentősebb szerzőket értjük a klasszikusok 

alatt. Másik jelentése: hagyományos, nem modern. A dráma elnevezés a „drán” görög szóból 

származik, amely cselekvést jelent. A klasszikus drámának három nagy virágkora volt:  

1. az ókori görög dráma (Szophoklész) 

2. a reneszánsz dráma (Shakespeare) 

3. a klasszicista dráma (Moliére, Schiller) 

A drámai mű az akció és a dikció egységére épül. (akció : tett, dikció : beszéd) A cselekményt 

a hősök tettei és szavai viszik előre. A műben dialógusok és monológok váltakoznak, narrátor 

nincs. A drámai mű cselekményének lényege a drámai harc, amely a főhős és környezete 

között alakul ki. Ebben a harcban értékrendek ütköznek egymással, a környezet megpróbálja 

a hősre kényszeríteni akaratát. A cselekmény tettek és ellentettek láncolatára épül. A 

klasszikus dráma a cselekmény- és idősűrítésre épül, vagyis a szerző csak a feszültséggel 

terhes pillanatokat viszi színre. A drámai harc az alábbi fokozatokon keresztül alakul ki. 

1. drámai alaphelyzet (megismerjük a feszültség okát) 

2. kibontakozás (a feszültség halmozódása) 

3. bonyodalom (a feszültség már tettekben is megnyilvánul, kialakul a konfliktus) 

4. tetőpont (összeütközés) 

5. megoldás (lehet tragikus vagy feszültséget feloldó) 

A klasszikus dráma főhőse nagyformátumú személyiség, aki kiemelkedik környezetéből, és 

megpróbálja értékrendjét érvényesíteni. A szereplők között vannak cselekvő és mérlegelő 

hősök. A cselekvő hősök viszik előre tetteikkel a cselekményt, közöttük alakul ki konfliktus, a 

mérlegelő hősök megpróbálják feloldani a feszültséget, elkerülni a tragédiát. A klasszikus 

dráma egyetemes sorskérdéseket vagy morális (erkölcsi) problémákat feszeget. Morális kérdés 

például: szabad-e bosszút állni? A hagyományos dráma katarzisra épít, amely a nézőben az 

előadás végén kialakuló lélekállapot. A „katarzis” szó „megtisztulást” jelent; a néző egyszerre 

érez szánalmat a pozitív értékek pusztulása miatt, ugyanakkor megkönnyebbülést is 

amiatt, hogy helyreáll az erkölcsi értékrend (pl. a rossz megbűnhődik). 
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A Hamlet klasszikus öt felvonásos tragédia, melyben a drámai harc a főszereplő és környezete 

között alakul ki. Cselekménye több szálon fut, a színek gyorsan peregnek egymás után, 

mozgalmas, dinamikus történet, melyet a főhős monológjai lassítanak le.  

 

Az ELSŐ FELVONÁS az expozíció, a drámai alaphelyzet, melyből megismerjük a 

szereplőket és a feszült légkört, mely Dániában uralkodik. A szellem megjelenése baljós 

árnyékot vet előre. A főhős szembesül feladatával (bosszút kell állnia), és elhatározza, hogy 

cselekedni fog, bosszút áll, és helyreállítja az erkölcsi értékrendet Dániában. Felvonásvégi 

szavai azt tükrözik, hogy a vállalt feladat (bosszúállás) jellemével ellentétes: Kizökkent az idő; 

ó, kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt.” 

 

A MÁSODIK ÉS A HARMADIK felvonás a bonyodalom kibontakozása, melyben mindenki 

egymást fürkészi, a főhős meg akarja tudni az igazságot, miközben őt kémek veszik körül. A 

harmadik felvonás végén Hamlet elköveti a tragikus vétséget (megöli Poloniust), ezzel 

erkölcsileg megsemmisül, tisztán már nem kerülhet ki a történetből. A NEGYEDIK 

FELVONÁSBAN felgyorsul a cselekmény: Hamletet sodorják az események, a király mindig 

egy lépéssel előtte jár, csapdákat állít neki, hogy megszabaduljon tőle. Hamlet, mikor rájön a 

király igazi szándékára, halálba küldi Rosencrantzot és Guildernstent, és hazatér. Közben 

Ophelia is áldozatul esett, hiszen apját Hamlet ölte meg, így a lány megőrülésének és halálának 

is Hamlet a közvetett okozója.  

 

Az ÖTÖDIK FELVONÁS a megoldás: Hamlet elfogadja Laertes kihívását, „minden 

mindegy” érzéssel lép a király csapdájába. Csak halála előtt szúrja le Claudiust. Végül is 

bosszút állt, de eredeti tervét, az erkölcsi értékrend helyreállítását nem sikerült megvalósítania, 

mert közben maga is bűnössé vált, tragédia sorozatot indított el.  

 

A Hamlet morális szerkezetre épül, mindenki meghal, aki bűnössé vált, s a tragédiát az 

fokozza, hogy ártatlan áldozata is van: Ophelia. 

 

 

ÉRTÉKRENDEK HARCA 

 

A drámai harc Claudius és Hamlet között bontakozik ki. Két szélsőségesen különböző 

jellemet és értékrendet képviselnek. Claudius a hatalom és az erőszak, Hamlet a szellem 

és az erkölcs embere. 

 

Claudius velejéig romlott, Machiavelli típusú uralkodó, akinek nincsenek erkölcsi gátlásai. A 

trónt erőszakkal ragadja magához, majd kiépíti zsarnoki hatalmát, mely az alattvalók 

megfélemlítésére épül. Az igazi trónörököst kezdetben megpróbálja felhasználni arra, hogy a 

saját hatalmát legitimizálja. Mikor látja, hogy Hamlet ellenséges érzelmekkel van iránta, 

kémekkel veteti körül, s mindent megtesz, hogy eltávolítsa az útból. A tragédia igazi cselekvő 

hőse ő, gátlástalanul tör céljai megvalósítására.  

 

Hamlet ezzel szemben tudós, művelt férfi, akinek szigorú erkölcsi értékrendje van, igazi 

mérlegelő hős, aki mindig megfontolja tettei lehetséges következményeit. Tragédiájának 

legfőbb oka abban rejlik, hogy a rábízott feladat nem áll összhangban jellemével. Tudós 

királynak készült, nem bosszúállónak. Erkölcsi kényszerből lát feladatához, de nem akarja 

feladni értékrendjét, ezért először az igazságot akarja kideríteni: valóban bűnös-e Claudius. 

Nem akar elhamarkodottan cselekedni. Ezért nem avat be titkába senkit, még Opheliát és 
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Horatiót sem, mert nem akar senkit bajba keverni. Egyedül vívja harcát a túlerővel szemben, 

hiszen Claudius az egész udvart eszközül használja ellene.  

Hamlet nem véletlenül elmélkedik annyit léten és nemléten: tudja jól, hogy a vállalt feladat 

veszélyes, s a vesztét okozhatja. Az őt állandóan izgató kérdés: mi jön a halál után, jelzi, hogy 

mikor megesküdött apjának, már a halálra is felkészült.  

 

Hamlet tragédiája a szellem emberének tragédiája. A felborult erkölcsű világban is etikus 

(erkölcsös) akar maradni, de ellenséges környezete bűnbe sodorja, erkölcsileg 

megsemmisül, nem képes helyreállítani az értékrendet. 

 

Polonius a klasszikus tragédiák intrikusa. Mélyen szervilis ember, aki minden cselekedetével 

saját pozícióját védi, és igyekszik kiszolgálni a hatalmat. Bár gyermekeinek erkölcsi prédikációt 

tart, nincs morális tartása, önként jelentkezik kémnek, még saját lányát is eszközül használja a 

hatalmi harcban. Halála arra figyelmeztet, hogy a hatalom vak kiszolgálása, az erkölcsi 

értékrend feladása könnyen vezethet bukáshoz. 

 

Rosencrantz és Guildenstern is a hatalom vak eszközeivé válnak, elárulják és kiszolgáltatják 

Hamletet, a hűtlen barátok megtestesítői. Velük szemben áll Horatio, aki végig lojális marad 

Hamlethez, ugyanolyan felvilágosult szellem és etikus ember, mint a királyfi.  

 

Gertrudis, a királyné is a király hatalmi törekvéseinek eszközévé válik. Bár a gyilkosságban 

nem bűnrészes, volt férje emlékéhez nem hűséges. Claudiusszal való kapcsolata morálisan 

lesüllyeszti, őt is eléri a bűnösök végzete. 

 

Ophelia a tragédia ártatlan áldozata. Kezdetben naivnak tűnik, de a Hamlettel folyó 

beszélgetéséből kiderül, hogy tisztában van Hamlet szellemi és erkölcsi értékeivel, méltó társa 

lehetne. A traumát, apja halálát nem tudja feldolgozni, lelki törést szenved, amibe 

megtébolyodik. Shakespeare nyitva hagyja a kérdést, hogy halála véletlen volt-e vagy 

öngyilkosság. 

 

 

JELLEMÁBRÁZOLÁS 

 

Shakespeare fokozatosan bontja ki a jellemeket, a legalaposabban Hamletet rajzolja meg. 

Indirekt (közvetett) eszközökkel mutatja meg hőse jellemét: egyrészt megismerjük őt  

szavaiból, monológjaiból, másokkal folytatott dialógusaiból, tetteiből, abból, amit tesz, s még 

inkább abból, amit nem tesz. (Nem rohan bosszút állni, mint Laertes, vagy a hatalmat 

megragadni, mint Fortrinbras.) Egy gazdag személyiség vonalai rajzolódnak ki, s állnak össze 

a darab végére. A shakespeare-i jellemek hús-vér figurák, a szerző erényeiket  és 

gyengeségeiket is bemutatja. 

Tragikum és komikum: Shakespeare tragédiáinak jellegzetes vonása, hogy bennük a tragikum 

gyakran vegyül a komikummal. A véresen komoly történetet meg-megszakítják vígjátéki 

jelenetek: például Hamlet dialógusa Poloniusszal, illetve a sírásóval. Ezen párbeszédekre az 

elmés szójáték, az akasztófahumor jellemző. A szerző ezzel is az élet összetettségét tükrözi. 

Stílusa: Shakespeare stílusa hallatlanul expresszív, hősei sokat és színesen beszélnek. Kedveli 

a metaforikus beszédet, mellyel érzékletessé és költőivé teszi a szöveget. 

Prozódia: Blank verse-ben, azaz drámai jambusokban íródott, időnként prózai részekkel 

váltogatva. 
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