


Jan Kott: Királyok
(részlet)

Shakespeare történelmi krónikái címként a királyok nevét viselik: János király, II. Richárd, IV., 
V. és VI. Henrik, III. Richárd. A János király kivételével, amely a XII. és a XIII. század fordulóján 
játszódik, Shakespeare krónikái a XIV. század végétől a XV. század utolsó éveiig ölelik fel az 
angol koronáért vívott harc történetét. Több mint százéves történelmi epopeia ez, mely az 
egyes királyok uralkodása szerint oszlik nagyobb fejezetekre. De ha az események sorrend-
jében, az uralkodók egymásutánjában olvassuk ezeket a fejezeteket, megdöbbenve látjuk, 
hogy Shakespeare számára a történelem egy helyben áll. Mindegyik fejezet ugyanazon a 
helyen kezdődik és végződik.

A nagy történelmi tragédiák mindegyike a trónért vagy a trón megszilárdításáért folyó harc-
cal kezdődik, s mindegyik az uralkodó halálával és az új uralkodó megkoronázásával végző-
dik. A törvényes uralkodó minden egyes krónikában hosszú láncként vonszolja maga után 
gaztetteinek láncolatát: eltaszította magától a feudális urakat, akik trónra segítették, előbb 
az ellenségeit gyilkolta le, azután hajdani szövetségeseit, kiírtotta az utódokat és trónkö-
vetelőket. De nem sikerült mindet kiírtania. Visszatér a száműzetésből egy fiatal herceg, a 
meggyilkoltak fia, unokája vagy öccse, védelmébe veszi a megtiport jogot, köréje tömö-
rülnek az eltaszított urak, az új rend és az igazságosság reményének megszemélyesítőjévé 
válik. De hiába, a hatalomhoz vezető úton minden további lépést gyilkosság, erőszak és 
hitszegés jelez. S amikor az új herceg végre a trón közelébe kerül, a gaztetteknek éppoly 
hosszú láncolatát húzza már maga után, mint az előző törvényes uralkodó. Mikor fejére 
teszi a koronát, éppúgy gyűlölik már, mint amazt. A kör lezárult.

Shakespeare számára a hatalmat a korona ábrázolja. A korona nehéz. Kézbe lehet 
venni, le lehet tépni a haldokló uralkodó fejéről, s a saját fejünkre tenni. Akkor király 
az ember. Csak akkor. De várni kell, míg a király meghal, vagy siettetni kell a halá-
lát. Mindegyik történelmi krónikában négyen vagy öten néznek a haldokló uralkodó 
szemébe, kezének remegését lesve. Négyen vagy öten állnak lesben, de csak egy 
maradhat közülük életben. Mindegyikük másmilyen. Élő emberek, mert Shakespeare 
nagy író volt. Megjegyezzük az arcukat. De amikor az egyik fejezet végére érünk, s 
elővesszük a következőt, amikor Shakespeare történelmi krónikáit egyvégből olvas-
suk, egymás után, lassan összemosódik az uralkodók és a bitorlók arca. Még kereszt-
neveik is azonosak. Mindig van köztük egy Richárd, egy Edwárd és egy Henrik.

A feudális történelem nagy lépcső, melyen szüntelenül vonul fölfelé a királyok me-
nete. Minden egyes lépcsőfok közelebb visz a trónhoz. Még egy lépés, és lehull a 
korona. Föl lehet kapni.

Kerényi Grácia fordítása



„A történelem pedig az idők tanúja, 
az igazság fénye, az emlékezet élete, 
az élet tanítómestere, a régiség hírnöke.”

Cicero (De Oratore 2.36.1.)



III. Edvárd

Edvárd
(A Fekete Herceg)

II. Richárd

Lionel

Philippa

Roger Mortimer

Edmund Mortimer

IV. Henrik
(Bolingbroke)

V. Henrik
(“Riki”)

VI. Henrik III. Richárd

János
(Lancaster)

Ghenti János
(Lancester)

Edmund
(York)

A FORDÍTÓ JEGYZETEIBŐL

Ki kicsoda a darabban?

Plantagenet: angol uralkodóház, az Anjou-ház leszármazottja. Angliában 1145–1485 között (III. 

Richárd haláláig) uralkodtak, de IV. Henrik trónra lépésével két rivális ágra szakadtak: Lancaster 

(Henrik pártja, piros rózsa) és York (fehér rózsa). Küzdelmük a Lancaster-ág távoli rokonának, Tudor 

VII. Henriknek győzelmével végződik (1485). 

Darabunk szempontjából az alábbiak említhetők:

A PERCY-MORTIMER-GLENDOWER 
ROKONSÁG

Thomas Percy
(Worcester)

id. Henry Percy
(Northumberland)

Owen Glendower

ifj. Henry Percy + Katalin
      (Szélvész)

Mortimer + Lady Mortimer



IV. HENRIK (†1413)
 
hivatalosan Henry Plantagenet, születési helye után 
Bolingbroke-nak nevezik. Ő tekinthető az első Lancas-
ter-ágbeli királynak. Úgy került trónra, hogy lemondatta, 
majd megölette unokatestvérét, a gyenge kezű, rosszul 
uralkodó II. Richárd királyt.

Edmund MORTIMER (†1409)

angol főúr, anyai ágon III. Edvárd dédunokája. Eleinte 
támogatta IV. Henriket (unokatestvérét), majd amikor 
Owen Glendowernél fogságba esett, átállt a walesiek-
hez és a Percy-családhoz. Feleségül vette Glendower 
lányát. (A valóságban két ilyen nevű ember volt, nagy-
báty és unokaöcs, de Shakespeare egynek hitte őket.)

Id. Henry PERCY (†1408)

Northumberland grófja, Észak-Anglia legerősebb em-
bere. A II. Richárd elleni akciókban még IV. Henrik tá-
mogatója volt, de a jelen darabban ő és a fia (Hotspur, 
Szélvész) Glendowerrel összejátszva a király ellen 
fordul, mert IV. Henrik megsértette őket; innentől 
trónbitorlónak tekintették és a koronát Mortimernek 
akarták átadni, elsőszülöttségi alapon, ugyanis Mor-
timer dédapja, Lionel, a bátyja volt Ghenti Jánosnak 
(IV. Henrik apjának), s így a gyermektelen II. Richárd 
halálával neki erősebb trónigénye keletkezett, mint 
Bolingbroke-nak.

HERCEG (†1422)

ifj. Henry Plantagenet (becenevén Prince Hal, 
fordításomban „Riki”), a walesi herceg, trónörökös, 
a későbbi V. Henrik.

Owen GLENDOWER, 
azaz Owain Glyndwr (†1415)

walesi főúr, az angolok elleni függetlenség harcosa, az 
utolsó walesi származású Walesi Herceg leszármazott-
ja. A walesiek szabadsághősként tisztelik, alakja hasonló 
a magyar Rákócziéhoz. Glendowerről el volt terjedve, 
hogy túlvilági erőkkel tart kapcsolatot. A walesieket – 
mint általában a keltákat – gyakran tartották varázsló-
nak, szellemidézőnek.

Ifj. Henry Percy (†1403)

becenevén Hotspur (= „forró sarkantyú”), fordításom-
ban Szélvész. Az észak-angliai felkelők hősies katonai 
vezetője IV. Henrik és fia ellen. A valóságban ifj. Henry 
Percy 23 évvel idősebb volt, mint ifj. Henry Plantage-
net (= a Herceg, Riki), ám a darab egyidőseknek mutatja 
őket.



A fordításról

A darab eddigi magyar fordításai: 
Egressy Gábor és Matisz Pál (1845), 
Lévay József (1867), Vas István (1948). 
A jelen fordítás 2016-ban készült a 
budapesti Örkény Színház számára.

Meglehetősen szabadon fordítottam: 
elsősorban a helyzetet, jellemet, hatást 
igyekeztem visszaadni, nem mindig a 
pontos szöveget. A darabban bőven van 
szójáték, bohóckodás: ezeknél a fordí-
tás szükségképpen eltér az eredetitől, 
hogy a humoros (olykor csak humoros-
kodó!) hatás megőrződjön.

A helyekre, személyekre való utalást 
néhol egyszerűsítettem, a névváltoza-
tokat gyakran egységesítettem, hogy a 
néző könnyebben követhesse, kiről-mi-
ről van szó. Az Eastcheap helynevet (ez 
London keleti, rosszhírű szegénynegye-
de) általában helyettesítettem a Disz-
nófő kocsmanévvel. Nem törekedtem 
történeti hűségre (még kevésbé, mint 
Shakespeare), így pl. a Sheriff funkciót 
egyszer „bírónak”, másszor „rendőrkapi-
tánynak” fordítottam, a helyzethez alkal-
mazkodva.

Thou/you

A tegezés-magázás kérdésében gyakran 
Shakespeare-t követtem (a Király tegezi a 
fiát, de az nem tegezi őt), másszor a ma-
gyar nyelvszokáshoz igazodtam. Például 
az eredetiben a Király és Westmorland 
magázódnak (you, mert bár sógorok, fi-
nom emberek), viszont a Herceg és Fal-
staff feltűnően és állandóan tegeződ-
nek (thou, mert lazák, haverok) – nálam 
mindkét pár tegeződik.

Vers/próza

Az eredetiben váltakoznak a verses és 
prózai részek: ezt betartottam. A verses 
részeken belül olykor rímes sorok is van-
nak (a színről lelépéskor, ill. néhány szen-
tenciaszerű, bölcselkedő megszólalás-
ban), ezt nem tartottam be, mert a mai 
nézőben slágerszöveg-szerű vagy gyer-
meteg hatást kelthet.



Germaine Greer:
A történelmi drámák: 
Shakespeare elbeszélő színháza

Mire az V. Henrik megírásához fogott (1598-99), Shakespeare-nek már látnia kellett, hogy 
az angol társadalom egységének illúziója nem tartható fenn tovább. (...) Az engedélyező 
hatóságok a legártatlanabb jelenetekben is képesek voltak politikai vagy vallási allegóri-
át szimatolni. A történelmi drámaírás buktatóit elkerülendő nem volt elég csupán arra 
ügyelni, hogy az ember ne taposson a királynő tyúkszemére. A szerzőnek úgy kellett 
futóárkokkal megközelítenie a csatateret és diadalmaskodnia a zavaros történeten, hogy 
pontosan tudja, milyen tanulság szolgálatába akarja állítani.

A két alapvető történelmi forrás, amelyből Shakespeare merít, Raphael Holinshead Ang-
lia, Skócia és Írország krónikája (1577, 1587) című könyve, valamint Edward Hall munkája 
A Lancasterek és Yorkok nemes és illusztris családjának egyesülése (1548). Egyiket sem 
tekinti szentírásnak. Elhagyja a dráma szempontjából lényegtelen mozzanatokat, felcse-
réli az események sorrendjét, történelmileg jelentéktelen alakokra fontos szerepet bíz, és 
egész életeket belesűrít egyetlen jelenetbe. Az egymásnak ellentmondó beszámolókból 
minden egyes eseménynek azt a leírását választja ki, amelyik legjobban megfelel a céljá-
nak: hogy megfesse hatalmas freskóját arról, hogyan teremtődött meg a Rózsák Háború-
jának káoszából a Tudor monarchia.

Shakespeare módfelett sikeresen tudott úgy hozzányúlni a kényes témákhoz, hogy a kö-
zönség nem a romló politikai helyzet és Erzsébet rendszerének fokozódó instabilitása mi-
atti nyugtalansággal, hanem megindultan és jóleső érzéssel hagyta ott a színházat – s ezek 
a darabok mégsem bárgyúak vagy szűklátókörűek. Shakespeare a maga értelmezésében 
szemléli a közhellyé vált igazságot: aki nem tanul a történelem leckéiből, megismétlé-
sükre kényszerül. Csodás előjelek és jóslatok által majdan bekövetkező történések vetítik 
előre árnyékukat, míg a régmúlt ügyek belejátszanak az események mai menetébe – s ez 
a motívum végigvonul a Percyk lázadásától VII. Henrik trónra jutásáig eltelt kétszáz évet 
felölelő drámaciklus mind a nyolc darabjában. Egyiket sem könnyű végig figyelemmel kö-
vetni: nem csupán a hadiszerencse változásaira kell erősen koncentrálnia a közönségnek, 
de nyomon kell követnie az újra és újra megváltozott formában felbukkanó mellékszálak 
végtelen permutációját is.

Upor László fordítása



Spiró György: Shakespeare szerepösszevonásai
(részlet)

A IV. Henrik Első és Második része, valamint az V. Henrik a szerepösszevonás szempontjából kiváltképpen érdekes.

A IV. Henrik Első részében a címszereplő mindössze hat jelenetben vesz részt, ami címszereplőtől akkor sem sok, 
ha a VI. Henrik Harmadik részében ilyet már láttunk. De a 21 jelenetből Falstaff sincs benne a többségben – csak 
kilenc jelenetben. (Ez a szerephossz tekintetében nem számít, mindkét szerep terjedelmes, de itt csak a lehetséges 
összevonások szempontjából vizsgálódunk.) Felmerül a kérdés, miért van a két főszereplő a Hercegnél, a jövendő 
V. Henriknél ritkábban színpadon – a Herceg tizenegy jelenetben játszik, ő biztosan nem kettőzhető, már csak azért 
sem, mert egyedül ő van felhatalmazva arra, hogy az urak és a nép körében egyaránt otthonosan mozogjon.

Két ennyire ellentétes alkatú szereplőtől, mint a lelkiismeret furdalta görcsös IV. Henrik és a hedonizmus óriása, Fal-
staff, drámában azt várnánk, hogy többször is találkoznak és valamilyen mély konfliktus tárul fel közöttük. Ehelyett 
mindössze egyetlen közös jelenetük van (Első rész, V/1.), ahol Falstaff mindössze egyetlen mondatot mond. Henrik 
király nem reagál Falstaff közbeszólására, valószínűleg nem is hallja, Falstaff elkülönülve álldogálhat a színpadon a 
Herceggel.
Shakespeare-nél jóval kisebb drámaíró sem hagyná ki a Henrik király–Falstaff szembesítést, legalább egyszer nagy 
szópárbajt kerekítene belőle. Shakespeare azonban ezt a csábító lehetőséget kihagyta. Úgy gondolom, szerzőnk a 
legnagyobb hatásvadászok közé tartozott, hatásról szándékosan vagy véletlen hanyagságból nem mond le, csakis 
egy még nagyobb hatás kedvéért.

Felmerül tehát a kérdés, vajon nem egy színész játszotta-e Henrik király és Falstaff szerepét. (...)

Ha sorrendben felírjuk a dráma első részének szereplőit, pontosan úgy, ahogyan azt a fólió alapján közölni szokták, 
középen vízszintes vonalat kell húzni Sir Michael1 és Poins között. Falstaff érdekes módon a felső félbe kerül, noha 
mindig az alsó fél szereplői között látjuk, kivéve azt a bizonyos jelenetét a királlyal. A Herceg mindkét félvilágban 
otthonosan mozog, ő is a felső félben van megnevezve. Rajtuk kettőjükön kívül azonban, és ez véletlen nem lehet, 
soha a felső félbe tartozó szereplő nem találkozik alsó félbe tartozó szereplővel. Értsd: az urak és a közemberek 
világa el van vágva egymástól.

1 Sir Michael előadásunkban Hastings néven szerepel

Ez nem egyszerű szerkesztési kérdés, hanem világnézeti, amiről a darab szól: hogy ugyanis fent torzsalkodnak, ölik 
egymást, lent meg élnek, ahogy tudnak, ahogy szoktak, ahogy lehet, politikától függetlenül, és ennek a nagypo-
litikán kívüli tenyészetnek a nagy alakja Falstaff. A második rész végén éppen az a tragikus, hogy mégsem sikerült 
a lenti világot intaktul megőrizni, a lenti világba is behatol a politika – éppen annak a jóvoltából, akit jórészt a lenti 
világ nevelt, akinek minden rokonszenve a közemberek mellett van, és ez a királlyá avanzsáló Herceg. Ebbe Falstaff 
belehal. Feltehetőleg ez az oka, hogy később Falstaffot Shakespeare már nem lépteti fel királydrámában. Rossz 
fényt vetne az ideális uralkodóvá faragott V. Henrikre, ha megint látnunk kellene Falstaff oldalán, az V. Henrik-ben 
csak szóban közlik, hogy Falstaff meghalt. (...)

Hogy az urak és a nép nem találkoznak, az az urakat jellemzi – hiszen ott van a példa, a Herceg, aki – finoman 
fogalmazva – érintkezik a köznéppel. Nem kell emiatt a szerzőnek az urakat elítélnie – látjuk, amit látunk. Ez a szer-
kesztés kiválóan alkalmas arra, hogy akik az urakat játsszák, azok eljátsszák a népi szereplőket is. (...)

Ha a főurak a népi figurák szerepeiben kettőznek, akkor alighanem valószínű, hogy IV. Henrik és Falstaff szerepét 
is kettőzték – ugyanis az egész rendszer arra épül, hogy a főurak és a közemberek mélyen azonosak, tehát e két 
osztály vezetői is azok. Ebben a nagyon határozott összevonási rendszerben az lenne az illogikus, ha a király és 
Falstaff nem kettőzne. (...)

Mélyen művészi koncepció, hogy csak Henrik herceg járkálhat a két világ között. Shakespeare e két királydrámában 
létrehozza a Szentivánéji álom vígjátéki szerkezetét – lásd alább –, de úgy, hogy sose tudjuk, a főurak álmodják-e a 
népet, vagy a nép álmodja a főurakat. Ha ugyanaz a színész hol főúr, hol népi alak, eldönthetetlen, melyik formája 
az igazi (ha van olyan egyáltalán, és ebben a szemléletben nincs olyan).
Itt világosan látható az összevonások igazi értelme: Shakespeare másként gondolkodott az emberről, mint mi, 
kései utódai. Shakespeare nem egyénekben, hanem társadalmi csoportokban – kollektívumban – gondolkodott, a 
szerepet a társadalmi helyzet, és nem az illető egyén kvalitásai szabják meg. Ugyanaz az ember lehet vérbő népfia 
és merev főúr, attól függően, milyen környezetbe születik bele.



1  Beharangozza az V. Henriket, melyben azonban Falstaff nem lép színre, csak halálát halljuk.
2  Tény, hogy Shakespeare a darab korábbi változatában (tájékozatlanságból) Falstaffot „Oldcastle”-nak nevezte, ám kiderült, hogy 
az egy derék protestáns volt, akit hitéért kivégeztek, így a leszármazottak követelték a névváltoztatást.

Falstaff alakja és neve tipikussá vált, a költők utá-
nozták, Erzsébet királynő oly nagy mulatságát 
találta benne, hogy kívánságára Shakespeare a 
Windsori víg nőkben újra felléptette, mint szerel-
mest; több költő összeállt s 1600 körül kiadta Fals-
taff életrajzát, sőt a vallási villongás is megragadta 
a korhely vén lovag alakját s a katolikusok sir John 
Oldcastle, az eretnek lord Cobham alakjára véltek 
benne ismerni. Ez az Oldcastle név különben elő-
fordul egy Shakespeare előtti drámában, melynek 
címe „The Famous Victories of Henry the Fifth” (V. 
Henrik híres győzelmei). Szerzője ismeretlen; any-
nyi bizonyos, hogy 1588 előtt keletkezett, s hogy 
Shakespeare ismerte e darabot.

Shakespeare: IV. Henrik, 
Második rész
Zárszó

(részlet)

Még egy szót, ha megengednek: ha még nem csömör-
löttek meg a szalonnától, akkor szerény szerzőnk folytat-
ná a történetet János lovaggal1,  valamint vidítaná önöket 
a szép Katalin hercegnővel, Franciaországban, ahol (úgy 
tudom) Falstaff meg fog halni izzadós betegségben, ha-
csak meg nem halt már mostanra az önök lesújtó véle-
ménye miatt. És szögezzük le: Oldcastle2  mártírhalált 
halt, és ez nem ugyanaz az ember. Elfáradt a nyelvem; 
ha majd a lábam is elfárad, akkor kívánok jó éjszakát.

Nádasdy Ádám fordítása



François Laroque: 
Shakespeare, ahogy tetszik 

Az Erzsébet-kori színpad több „használható” és mozgatható díszletelemmel 
és kellékkel szolgálta az előadásokat. Henslowe (a Rose Theatre építtetője, és 
Shakespeare egyik riválisa) gondosan és aprólékosan leírja naplójában, mik voltak 
ezek: asztalok, székek, kardok, Cupido íja, vászonra festett Nap és Hold, sziklák, 
épületek, sőt egy Mohamed-fej, egy szivárvány, Mercurius kígyós botja, aranyal-
mafa, kaloda és üst (utalással A máltai zsidó című Marlowe-darabra, melyben 
Barabást forró olajba mártják). A színváltozásokat feliratok tudatták. Az éjszakát 
egyszerűen úgy jelölték, hogy a szereplők gyertyával vagy fáklyával tűntek föl. 
Mint az V. Henrikben mondja a Kórus: a publikum képzelőerejére támaszkodnak 
inkább, mint a díszletekre. Maga a szöveg idézi fel a színhelyet.

Minden társulatban volt öt-hat fiú vagy még nem mutáló hangú serdülő: ők ját-
szották a női szerepeket a tapasztalt felnőtt színészek irányításával. Amikor jól 
ment a színház, jól is fizette ezeket a fiúkat, de sorsuk bizonytalan volt. A kamasz-
koron túl már nem állt jól rajtuk a női ruha és a paróka, s nem maradt más válasz-
tásuk, mint tovább szolgálni valamilyen színházi alkalmazottként.

Ezek a fiatal fiúk mégis hivatásos művészek voltak, gyermekségüktől fogva tanul-
tak éneket, zenét, táncot, szavalást, női hanghordozást és mozgást: a korabeli 
nézők teljesen meggyőzőnek találták játékukat. A női szerepek finoman árnyaltak 
és igényesek voltak. Minthogy a társulatnak nagyobb része természetesen felnőtt 
színészekből állt, érthető, hogy Shakespeare drámáiban sokkal több a férfiszerep, 
mint a női.

Bereczky Zs. Erzsébet fordítása.

Tömhetünk tán e fából készült O-ba
Csak sisakból, amennyi Azincourt-nál
Eget rémített? Ó, bocsánat, ha egy apró
Kerek szám kis helyen milliót jelenthet,
Minket is a nagy számadásban így
Növeljen a ti képzelőerőtök. (...)
Gondolat pótolja hiányainkat,
Egy embert osszatok ezer darabra,
Képzeljetek hadsereget. Lovakról
Beszélünk? Lássátok, amint kevély
Patkóikat a puha földbe vágják,
Vigyétek őket erre-arra, át-
Ugorva az időn, az éveket
Egy óra pergésébe beszorítva.

Shakespeare: V. Henrik. Prológus. Vas István fordítása.

Spiró György: 
Shakespeare szerepösszevonásai

A színészek elsőrendű feladata a szöveg érthető, értelmes elmondása volt. Szöveg-dara-
bokat játszottak, szöveg-színházat csináltak, nem pedig látvány-színházat, bármennyire 
is törekedtek – főleg a korszak vége felé – arra, hogy már-már barokkos látványokkal 
operáljanak (csaták, tűzvészek, emelők stb.). Shakespeare kifejezetten ragaszkodott eh-
hez a szöveg-színházhoz – jó pár darabjában szólítja fel a közönséget, hogy a képzeletét 
mozgósítsa annak a látványnak a megképzésére, amely a színpadon nincs jelen – ez 
jelenti magát a gyakorlatot, de persze némi gyanút is ébreszt, hogy a gyakorlat átalakuló-
ban van, már nem egészen természetes, hogy „a részből így legyen egész”. A színészek 
kijöttek a színpadra az öltözőből (tiring-house) hátul jobb- vagy baloldalt, előrementek 
és mondani kezdték a szöveget. Valószínű, hogy nagyon sok mindent csak jeleztek – a 
jelmezek jelentős része is inkább jelzés lehetett, nem beszélve a díszletről, amit még csak 
nem is jeleztek. Ha a közönségnek annyira fejlett volt a képzelőereje, mint Shakespeare 
feltételezte, illetve kívánta, vagy amit Lawrence „gyermeki” képzeletnek nevez, akkor nem 
okozhatott neki gondot az, ha a ledöfött alak a saját lábán távozik.



Machiavelli: A fejedelem
XVIII. Hogyan tartsa meg a fejedelem 
az adott szót

Bárki megértheti, mennyire dicséretes, ha a fejedelem megtartja adott szavát, őszinte-
séggel és nem ravaszsággal él. Napjainkban mégis azt tapasztaljuk, hogy a szószegő 
uralkodók vittek véghez nagy dolgokat, kik az emberek eszén kifogtak; ezek végül is 
többre vitték, mint akik igazul cselekedtek. 

Tudnunk kell tehát, hogy kétféle módszer van a küzdelemben: az egyik a törvényekkel, a 
másik az erőszakkal. Emberi tulajdonság az egyik, állati sajátság a másik. Mivel azonban 
az egyikkel némelykor nem boldogulsz, a másikhoz kell folyamodnod. Ezért a fejede-
lemnek tudnia kell használni a benne rejlő embert és állatot. Leplezetten erre tanítják a 
fejedelmet a hajdani szerzők is, akik leírják, hogyan adták nevelésbe Chiron kentaurhoz 
Achillest és több régi uralkodót, s hogyan őrködött ez felettük elővigyázatosan. Ez pedig 
nem jelent mást, mint hogy mesterük félig állat, félig ember volt, amiért is a fejedelem 
egyik és másik természetét egyaránt kell hogy tudja használni: egyik a másik nélkül nem 
lehet tartós. 

S mert a fejedelemnek jól kell használni állati természetét, a rókát és az oroszlánt kell 
követnie; az oroszlán tehetetlen a hurokkal szemben, a róka a farkasok elől nem tud me-
nekülni. Ezért hurkot ismerő rókának kell lennie, és farkast rémítő oroszlánnak. A bölcs 
uralkodó tehát ne legyen szótartó, ha ez a magatartás kárára válik, s ha az okok, melyek 
miatt ígéretet tett, megszűntek. Ha az emberek jók lennének, ez az elv kárt okozna; de 
mert gonosz indulatúak, nem tartanák meg adott szavukat veled szemben; így hát neked 
sem kell megtartanod velük szemben. Különben is a fejedelem mindig talál rá alkalmat, 
hogy csalárdságát jó színben tüntethesse fel. Végtelenül sok mai példával igazolhatnám 
ezt, s megmutathatnám, hány béke ment veszendőbe a fejedelem szószegése miatt, 
hány ígéret maradt teljesítetlen; s az, aki a róka természetéhez tartotta magát, jobban 
járt. De ezt a természetét jól el kell titkolnia, és nagy szenteskedőnek és színlelőnek kell 
lennie: olyan ostobák az emberek, s olyannyira csak a mának élnek, hogy aki be akarja 
csapni őket, mindig megtalálja köztük a maga emberét. 

Vigyáznia kell tehát a fejedelemnek, hogy amikor mások látják vagy hallják, legyen csupa 
könyörületesség, csupa hit, csupa őszinteség, csupa vallásosság. És semmi sincs, ami 
ennél az utolsó tulajdonságánál fontosabb lenne; az emberek pedig inkább hisznek a 
szemüknek, mint tapasztalásuknak, mert látni mindenki képes, de kevesen tudnak ta-
pasztalatot szerezni. Mindenki azt látja, milyennek mutatod magad, s csak kevesen értik, 
milyen vagy valójában; s ezek sem merészelnek a többség véleménye ellen szólni, akiket 
az állam tekintélye pártol. Az emberek cselekedeteiben, de különösen a fejedelemében, 
akivel szemben nincs helye a jogos számonkérésnek, a végcélt kell tekinteni. Győzzön 
tehát a fejedelem, és tartsa fenn hatalmát, s eszközeit tiszteletre méltónak fogják ítélni, 
és mindenki csak dicsérni fogja; mert a tömeg csak a látszat és az eredmények után 
megy; a világon pedig csak tömeg létezik, az egyes embernek csak akkor nyílik tér a 
cselekvésre, amikor a nagy tömegnek nincs kire támaszkodnia.

Lutter Éva fordítása



Shakespeare: IV. Henrik I-II. 

Fordította: Nádasdy Ádám, 2017-ben

IV. Henrik, Anglia KIRÁLYA      Csuja Imre
HENRIK, a fia, a Walesi Herceg     Nagy Zsolt
WARWICK gróf       Vajda Milán
WESTMORLAND őrgróf, a Király sógora    Ficza István
FŐBÍRÓ        Pogány Judit
JÁNOS HERCEG, a Király kisebbik fia    Jéger Zsombor
FALSTAFF János lovag      Csuja Imre
POINS Edward lovag      Znamenák István
BARDOLF        Novkov Máté
PETO         Dóra Béla
Id. Henry PERCY őrgróf      Kaszás Gergő
Ifj. Henry Percy, a fia, becenevén SZÉLVÉSZ   Polgár Csaba
WORCESTER grófja, az id. Percy öccse    Takács Nóra Diána
LÖVŐ, bűnöző       Kaszás Gergő
SZOBAINAS         Zsigmond Emőke
KATALIN, Szélvész felesége     Kókai Tünde
SZAPORÁNÉ, üzletvezető a Disznófő kocsmában  Pogány Judit
FERKÓ, pincértanonc a Disznófő kocsmában   Kókai Tünde
MORTIMER gróf, Katalin bátyja     Novkov Máté
Owen GLENDOWER, walesi főnemes    Znamenák István
LADY MORTIMER, Glendower lánya, Mortimer felesége Zsigmond Emőke
DOUGLAS, skót főnemes      Dóra Béla
KÜLDÖNC        Novkov Máté
VERNON lovag       Zsigmond Emőke
Yorki ÉRSEK        Vajda Milán
HASTINGS gróf       Herczeg Tamás mv.
BLUNT         Vajda Milán
LORD BAGOT       Máthé Zsolt
TRAVERS, id. Percy alkalmazottja     Ficza István
MORTON        Polgár Csaba
RENDŐR        Jéger Zsombor
MOWBRAY gróf, főkamarás     Novkov Máté
LADY PERCY, id. Percy felesége     Takács Nóra Diána
PAPLANOS DOLLY, prostituált     Polgár Csaba
HUMPHREY HERCEG, a Király fia     Kókai Tünde
TAMÁS HERCEG, a Király fia     Zsigmond Emőke
KOPÁR |       Znamenák István
CSÖNDES |  vidéki bírók, sógorok    Darvas Ferenc m. v. 
ROZSDÁS        Dóra Béla
HŰVÖS        Ficza István
VÉKONY        Nagy Zsolt
SEBES         Jéger Zsombor
MACZKÓ  falusi újoncok     Vajda Milán

Dalszöveg: Máthé Zsolt
Dramaturg: Ari-Nagy Barbara

Díszlet: Izsák Lili
Jelmez: Benedek Mari

Zene: Darvas Ferenc, Herczeg Tamás, Kákonyi Árpád
Súgó: Kanizsay Zita

Ügyelő: Mózer Zsolt, Sós Eszter
A rendező munkatársa: Szabó Julcsi

Rendező: Mácsai Pál

„Egy napon majd – így folytatta Richárd –
a bűn, mint meggyűlt kelés, kifakad

és folyni kezd a genny.”
IV. Henrik, II rész.

Anglia rég két részre szakadt. Engesztelhetetlen indulat és süket fülek mindkét oldalon. Indu-
latvezérelt propaganda templomokban és vásártereken. A politikai táborokon belül kiszámít-
hatatlanul változékony érdekkörök: sérelmek, hiúságok, anyagi remények szerint. Angliában 
a király, IV. Henrik, okozója és áldozata is a káosznak. Fia, az ifjú Henrik, kivonul az udvari 
politikából – egy rég lecsúszott alak, az amorális, intelligens bohóc, Falstaff kocsmai társa-
ságába zárkózik. Azon a napon, amikor a sebtiben gyártott jelszavak hívására újra tömegek 
sodródnak polgárháborúba, az apák vitájába fiaik is kénytelenek beszállni. Generációról ge-
nerációra öröklődik a belharc, amelynek ki tudja, hol volt a kezdete, és hol lesz a vége.

Shakespeare a fiatal szerző lenyűgöző mohóságával szórja elénk hatalmas anyagát. A teljes 
társadalom érdeklődésének tárgya, a királytól a favágóig, az erkölcs felkentjeitől a köztör-
vényes bűnözőkig, a felső körök szerelmeitől a bordélyok hátsó szobájáig, a halálos ágyán 
lelkiismeretével elszámoló király magányától a csataterek zajos káoszáig mindenre kíváncsi. 
Természetesen e korai történelmi drámájában is az érdekli, ami gyakrabban játszott művei-
ben is: az emberi természet. 

IV. Henrik az első király volt a Lancaster házból Anglia trónján. Elődje és unokatestvére, II. 
Richárd 1398-ban Franciaországba száműzte, mert félt, hogy a hatalmára tör. Egy évvel 
később, amikor Richárd öröklött birtokától is megfosztotta, Henrik titokban visszatért Angli-
ába, és a gyenge kezű király ellen háborgó főurakkal együtt lemondatta Richárdot. Henriket 
megkoronázták, Richárdot egy vidéki kastélyba zárták, ahol nemsokára máig tisztázatlan 
körülmények között meghalt.

Henrik uralkodása nem volt belső és külső viszályoktól mentes: korábbi támogatója és ba-
rátja, Henry Percy gróf és a wales-i lázadó vezér, Owen Glendower hamarosan összefog-
tak ellene. Támadták a skótok, és az összeesküvésbe számos főúr és maga a yorki érsek is 
betársult. A lázadások több hullámban mintegy tíz évig követték egymást. A betegeskedő 
király néhány viszonylag nyugalmas év után végül 1413-ban halt meg; trónján fia követte, V. 
Henrik néven.
Ezt a másfél évtizedet és számtalan szereplőjét sűríti Shakespeare egyetlen összefüggő tör-
ténetté az eredetileg kétestés IV. Henrikben.

Bemutató: 2017. október 14.
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