
Hamlet diákszemmel

Az irodalom Mona Lisája
Néha egy-egy irodalmi mű kap-
csán elfog a késztetés, hogy ezt-
azt még utánaolvassak. Csupán 
kedvtelés az egész, a magam 
érdekében, alkalomadtán „bené-
zek” a dolgok mögé. Azonban ve-
gyünk mindent szépen sorjában, 
a drámairodalom az antikvitást, a 
görög–római civilizáció hanyatlá-
sát követően nem mutatott fel ki-
emelkedő irodalmi alkotást, egé-
szen egy szigetországi úriember 
színre lépéséig, aki nem volt más, 
mint maga William Shakespeare. 
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Az ő nevét véleményem sze-
rint minden irodalomban 
jártas vagy kevésbé jár-

tas egyén, hogy azt ne mondjam, 
„laikus” ismeri, kell hogy ismerje. 
Alapműveltség, egyfajta szellemi 
igényesség szükséglete. Shakespeare 
személyének titokzatossága számos 
találgatásra adott okot, de számom-
ra ez most nem bír relevanciával, 
bár születtek ebben a témában is ér-
dekes és figyelemre méltó fejtegeté-
sek. Én most elsősorban a tragédiái 
közül talán a legkiemelkedőbbet 
szeretném bemutatni, lehetőleg fel-
csigázni a közönség érdeklődését, 
hogy elolvassák, vagy éppen újraol-
vassák azt. A bemutatandó mű nem 
más, mint Umberto Eco által az iro-
dalom Mona Lisájaként méltatott 
Hamlet, dán királyfi. Gondolom, a 
festmény jelentőségét sem kell külö-
nösebben ecsetelni, a festőművészet 
máig kiemelkedő alkotása. Szöget 
ütött a fejemben a hasonlat, és egy 
kis kutakodás után rájöttem, hogy 
igen, a Hamlet-dráma, nem csupán 
mérce az irodalomban, hanem ko-
ronája, a drámaművészet csúcstel-
jesítménye. Csúcsteljesítményként 
kiemelkedik az irodalom tömegé-
ből és külön megvilágítást kap. 

No, de elég az áradozásból, 
csekély irodalmi jártasságom se-
gítségével megpróbálom leírni, 
hogy szerintem miért is, milyen 
okból lehet Shakespeare Hamletje 
a világirodalom Mona Lisája. Az 
antikvitás egyik fő jellemvonása a 
mítoszok, mitikus történetek be-
emelése a drámákba. Nos, ezen a té-
ren sincs hiány Shakespeare művé-
ben, hiszen amellett, hogy Hamlet 
karaktere mítoszt teremt, hasonlít a 
Szophoklész által drámába „öntött” 
nagy tragikus hőshöz, Ödipusz ki-
rályhoz. Bizony sok a  hasonlóság 
közöttük, például királyi sarjak, de 

ami a legfontosabb, Arisztotelész 
megfogalmazásával élve, mind a 
kettőjükre illik a tökéletes tragikus 
hős jelző. Most nem részletezem, 
csupán néhány mondat erejéig 
leírom a tökéletes hős fő jellemvo-
násait: van valamilyen személyes, 
egyéni hibája, amely a bukását 
okozza. Ez lehet az önhittség, túl-
zott büszkeség vagy a természetes 
rend iránti tiszteletlensége. Továbbá 
életútján jelentkezik egy hirtelen, 
szerencséjét megfordító sorscsapás.   
Anagnorisisnak nevezik azt a pil-
lanatot, amikor a hős végzetének, 
sorsának elkerülhetetlenségét fel-
fedezi. A következmények kiváltó 
oka általában a hübrisz, vagyis a 
gőg. Végül a jó tragédia feltétlen 
velejárója a nézőkben együttérzést 
kiváltó katarzis élménye, a hős bu-
kását követően a közönség is képes 
érzelmileg és értelmileg is megújul-
ni, átalakulni. A felsorolt elemeket 
Shakespeare Hamlet dán királyfia 
mind tartalmazza, de ez még sem-
mi különleges, hisz valamennyit 
az antik tragédiák mesterien alkal-
mazták. Ez még nem emeli Hamle-
tet a csúcsra, legalábbis önmagában 
bizonyosan nem. És azt is tudjuk, 
hogy reneszánsz irodalmi mű, tehát 
emberközpontúsága sem egyedi. 
Azonban van benne egy érdekes 
rész, egy mindenki által jól ismert 
jelenet, amikor Hamlet egy kopo-
nyával a kezében felteszi a nagy kér-
dést: „Lenni vagy nem lenni… az 
itt a kérdés”, na, dörzsöljük gyorsan 
össze tenyerünket, véleményem sze-
rint a dráma ezen a pontján nyújt-
ja a szerző a legtöbbet, és művével 
egyszerre teremt mítoszt, hagyo-
mányt, filozófiát és irodalmi vallást. 
Egy kicsit Freud, egy kicsit Nietz-

sche előfutára, van benne létkérdés, 
filozófia, politika, érzelem, dilem-
ma és persze vallás, jó és rossz har-
ca. Nem kell sokat vesződni azon, 
hogy mennyire jelentős műről van 
szó, csupán a mű kapcsán született 
tanulmányokkal könyvtárakat le-
hetne megtölteni. Mindenesetre a 
szerző olvasási készségektől és egyé-
ni, társadalmi, irodalmi jártasságtól 
függetlenül egy mindenki számára 
érvényes üzenetet fogalmaz meg.  
Hamlet független, egy sziget, keres-
kedelmi csomópont az irodalmon 
belül; tanít, figyelmeztet, megmu-
tat, káprázatba ejt, elriaszt, felcsigáz, 
de egy biztos, senki nem képes vé-
lemény nélkül, csak úgy tudomást 
sem véve róla elhaladni mellette. 

Az irodalom Mona Lisája név-
re rászolgált, ötvöz, bevet minden 
technikát, merít a ponyvából, ami 
a szellem- és a detektívsztorikat il-
leti, de mégis drámai és kicsit örök 
rejtély is. Minden időben aktuális 
dolgokat, kérdéseket fogalmaz meg 
és juttat érvényre: szerelem, árulás, 
apa–fia–anya kapcsolata, vagy po-
litikai döntések terén ... és mégsem 
érezzük a túlzást benne, hacsak a 
minden tragédia velejáróját nem 
tekintjük túlzásnak, a főhősnek, 
egy ilyen értékes embernek a buká-
sát. Sajnos vagy sem, a hősöknek, 
az igazán nagy embereknek ez az 
útja, életútja. Ők maguk jelentik 
a jelt a változás irányába, vagy leg-
alább a változás igényére. Zárás-
ként, adventben csak egy egyszerű 
példát hozok fel: Jézus életútját, 
melyre 2000 évvel ezelőtt egy val-
lás épült. 

Példával, mindenekelőtt tettei-
vel jel: „Tenni vagy nem tenni, csu-
pán némán kiáltók vagyunk?!”
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Klasszikus csoda
Manapság megfigyelhető egyfajta elidegenedés az emberek és a 

klasszikus irodalom között. A ponyvairodalomnak köszönhetően 
számos könnyen, gyorsan feldolgozható mű született, amelyek ol-
vasmányosak és nem igényelnek különösebb kulturális vagy bármi-
lyen más műveltséget. A ponyvaregények keresettsége és az irántuk 
mutatott érdeklődés nem megkérdőjelezhető, viszont az már sokkal 
inkább, hogy képesek-e ezek a művek átadni valamilyen egyetemes 
érvényű következtetést és tanítást. Bár az olvasásnak nem kizáróla-
gos célja az individuum művelődésének elősegítése (szolgálhat akár 
kikapcsolódási eszközként is), azért nem árt szem előtt tartani, hogy 
bizonyos szempontból a klasszikus irodalom tekinthető az irodalmi 
hierarchia csúcsának.

Lewis Carroll Alíz Csodaországban című műve tökéletes átvezető 
a magas irodalomba. Varázsos történetvezetése miatt biztosan meg-
ragadja minden kisgyermek figyelmét, ugyanakkor nyelvezete nem 
a gyermekkönyvekéhez hasonló, bár egyszerű és megérthető, mégis 
elegáns. Jelentésmezeje komplex, ezért tekinthetünk rá egy aranyos 
gyerekmeseként is és egy komoly, modern problémákat is feldolgozó 
műként. Elsősorban megtanítja, hogy a kíváncsiság néha csak gali-
bát szül, és jobb, ha nem ütjük bele mindenbe az orrunkat. Ameny-
nyiben eltekintünk a felszíntől, könnyen észrevehető, hogy a mű elég 
kritikus módon közelíti meg a naivitást. Szatirikus módon ábrázol 
egy olyan társadalmat, melyben a normális az, ami a többség szá-
mára elfogadott, és az a bolond, aki nem hajlandó ebbe a „szociális 
nyájba” beilleszkedni. A történet tele van reprezentatív karakterekkel 
és eseményekkel. Az abszurd eseményeket könnyen betudhatjuk an-
nak, hogy az egész történet csak Alíz fejében, pontosabban álmában 
játszódik, ám, ha kicsit tüzetesebben vizsgáljuk, rájöhetünk, hogy 
rengeteg többletjelentést hordozó elem található a történetben. Alíz 
folyamatosan küszködik a helyes fizikai méret megtalálásával, nagy-
ból kicsi lesz, óriásból apró és így tovább. Ez a folyamatos küszködés 
a pubertáskor beköszöntére utal, hogyan válik egy gyermekből fiatal 
felnőtt, és hogy milyen instabil és kiszámíthatatlan állapot ez. Alíz 
nem képes megérteni a Királynő játékát, ezáltal utalva arra, hogy az 
élet egy játék, és amikor azt hisszük, hogy megértettük, hogyan kell 
játszani, melyek a szabályok, akkor még hátravan a fekete leves. A 
Szív Királynő karaktere a diktatórikus rendszer jelképe, bemutatja, 
hogy milyen lehet egy olyan közegben szocializálódni, ahol az ember 
ki van szolgáltatva egy felsőbb vezető kénye-kedvének. Mindemellett, 
a királynő követelése, miszerint Alíznak fejét kell venni, a halál ki-
számíthatatlanságára, előreláthatatlanságára utal. 

Bár az Alíz Csodaországban igen megosztó, és valószínűleg sokan 
csak egy buta gyerekmesének látják, nagyon fontos tanításokat közöl. 
Akárcsak Antoine de Saint-Exupéry Kis hercegét, Lewis Carroll mű-
vét is ajánlatos különböző életszakaszokban elolvasni, hiszen mindig 
új jelentésréteg bomlik ki, és csak az olvasó fantáziájától és tapasz-
talataitól függ, hogy milyen mögöttes tartalmat tulajdonít ennek a 
mese köntösébe öltöztetett szatírának.


