IRAM
Ifjúsági Részleg és
AlkotóMűhely

WILLIAM SHAKESPEARE

IV. HENRIK
FORDÍTOTTA: NÁDASDY ÁDÁM

• TANÁRI SEGÉDANYAG
• KÉSZÍTETTE: HUDÁKY RITA

2018

https://koz.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

koz.orkenyszinhaz.hu

Az Örkény Színház nyitottan szeretne együttműködni a fővárosi és vidéki iskolákkal. Az
ÖrkényKÖZ keretében működő IRAM (Ifjúsági Részleg és AlkotóMűhely) fontos feladata,
hogy pedagógusokkal konzultáljon. Leveleikben és a foglalkozásainknak köszönhető
személyes találkozásokon sok kérdés, igény jutott el hozzánk. Szeretnénk azokkal a
pedagógusokkal is kapcsolatba kerülni, akiknek nem áll módjukban részt venni az
osztályaikkal az előadásainkhoz kapcsolódó FLESS foglalkozásokon, és tanórai keretek között
szeretnék felkészíteni a fiatalokat a színházlátogatásra. Az IRAM csapat egyik tagja, Hudáky
Rita gimnáziumi tanár segít ebben. Reméljük, hogy az általa összeállított anyaggal felelünk a
hozzánk érkezett kívánságok egy részére: a FLESS foglalkozásaink tanórai kiegészítéséhez és
az önálló, csak tanári felkészítéshez is segítséget nyújtunk.
Az ÖrkényKÖZ teret kínál a közönségnek és a színházi alkotóknak a közös gondolkodásra.
Beszélgetésekkel, workshopokkal, játékokkal és alkotóműhelyekkel várjuk azokat, akik
aktívan szeretnének részt venni színházunk életében, vagy csak kíváncsiak az
alkotófolyamatokra
Jó munkát kívánunk!
Várjuk Önöket az Örkény Színházban!

Mácsai Pál

Neudold Júlia

igazgató

IRAM műhelyvezető
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MIÉRT ÉRDEKES A IV. HENRIK?

SHAKESPEARE HENRIÁDJA
A IV. Henrik 1. és 2. része egy négyrészes sorozat két középső darabja. A teljes tetralógia (II.
Richárd, IV. Henrik 1.-2. és V. Henrik) három címszereplője nem csak a drámákban, hanem a
történelmi valóságban is egymást követték Anglia trónján a 14. és 15. század fordulóját
körülölelő mintegy ötven évben. A tetralógiát Shakespeare kétszáz évvel később, 1595 és
1599 között írta.
A négy dráma hosszú utat jár be az Isten kegyelméből uralkodó, ám feladatára alkalmatlan
király, II. Richárd (jogilag és erkölcsileg is kétes) kiiktatásától a legendás (és nyomasztóan
tökéletes) hódító király, V. Henrik felmagasztalásáig. A IV. Henrik 1.-2. az út középső
szakaszát, az átmenetet ábrázolja: először is az uralkodót, aki megszerzi, megőrzi és átadja a
hatalmat, másrészt a trónörököst, aki felkészül az uralkodásra, és végül kettejük tágabb
politikai, társadalmi környezetét, amely akadályozza, támogatja, kiszolgálja, esetleg
elszenvedi mindezt.

KIRÁLYDRÁMA A TANANYAGBAN?
A magyar középiskolákban Shakespeare a kihagyhatatlan szerzők közé tartozik, de nem
nagyon bővül vagy változik azoknak a drámáknak a köre, amelyekkel a diákok magyarórán
megismerkednek. Pedig a drámák tematikus fókuszát tekintve nagyobb is lehetne a
választék: a IV. Henrik 1. például angol nyelvterületen éppen azért szerepel gyakran a 14-15
évesek tanmenetében, mert a fiatal trónörökös – apja elleni lázadása és a felnövéstörténete
során átélt – dilemmái közel állnak a diákok személyes, saját életkorukra is jellemző
problémáihoz.

https://koz.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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KÉT DRÁMA EGY ELŐADÁSBAN AZ ÖRKÉNY SZÍNPADÁN
Mácsai Pál rendezőként egyestés produkcióban állította színpadra a tetralógia két középső
darabját. A IV. Henrik 2. részint folytatása, részint variánsa, részint pedig kiteljesedése az első
részben bemutatott történetnek. A történelem nagyszínpadán politikai akciók zajlanak, a
háttérben pedig magánemberi dilemmákat, döntéseket, aljasságokat, barátságokat, túlélési
stratégiákat szemlélhetünk nagy változatosságban… A „felső” (nagypolitikát irányító) és az
„alsó” (közemberi) világ szereplői nem találkoznak egymással –, csak a konfliktusok éreztetik
hatásukat „odaát” (elsősorban felülről lefelé). A kétszintű szerkezet kézenfekvő szereposztási
lehetősége, hogy „akik az urakat játsszák, azok eljátsszák a népi szereplőket is”.1 A színházi
működést belülről ismerő Spiró György egész könyvet szentelt a Shakespeare-i színház
feltételezhető szerepösszevonásainak, és kiemelt érdeklődéssel vizsgálta ebből a
szempontból a IV. Henrik első és második részét. Mácsai Pál rendezése az esszé egyik
legizgalmasabb – Shakespeare szellemiségét, művészi gondolkodását elemző – hipotézisét
próbálta ki a gyakorlatban, amikor egyetlen színészre (Csuja Imrére) bízta IV. Henrik király és
Falstaff szerepét is.
A két dráma egy-egy felvonásra rövidítve, tömörítve pörög le ezen az estén. A döntés a
húzásokkal, gyorsulással járó áldozatok mellett fontos előnyökkel jár. Egyfelől a körkörösség
élménye: a két dráma cselekményének ismétlődő motívumai egymás mellett mutatják meg a
politika és az egyéni élet állandóságát, körben forgását, ugyanazon konfliktusok körüli
toporgását. Másfelől a történetívek kiteljesedése: egyetlen előadásban végigfut és lezárul
két jelentős folyamat: 1) a trónt megszerző király átadja hatalmát a bűnében már nem
osztozó, ezért az áhított legitimitással teljesebben rendelkező örökösnek, a majdani nagy
királynak; 2) végigfut és beteljesedik a trónörökös herceg felnövéstörténete, és eljut egy
zavarba ejtő, fájdalmas, szükségszerű, kegyetlen, felkavaró és megosztó gesztusig: az egykori
atyai barát, Falstaff megtagadásáig.

1

Spiró György: Shakespeare szerepösszevonásai. Európa Könyvkiadó, Budapest 1997. p. 180-182.
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2 színdarab – 2 felvonás
CSELEKMÉNYVÁZLAT / PÁRHUZAMOK
IV. HENRIK 1. – 1. FELVONÁS
• Az új királynak belpolitikai feszültségekkel kell
szembenéznie.
• A trónörökös kétes alakokkal, köztük az öreg
Falstaff-fal barátkozik.

IV. HENRIK 2. – 2. FELVONÁS
• Ellentmondásos hírek érkeznek a csatáról.
Hova álljon fia halála után Percy gróf? Egyelőre
kivár...
• Falstaff a fogadósnét szédíti, ügyeskedik.

• Főúri lázadás készül.
• A közbiztonság kritikán aluli.
• Szélvész Percy, az ifjú, karizmatikus főúri lázadó
tettvágytól buzog.
• Henrik, az ifjú, karizmatikus trónörökös a
fogadóban lebzsel.
• A lázadó főurak kicsinyes szóváltások után
szövetséget kötnek.
• A király és fia keserves apai szemrehányások
után – szövetséget kötnek.
• Falstaff a fogadósnét szédíti, ügyeskedik, majd
ő is a háborúba indul.

• A lázadó főurak egy része számára nincs
visszaút. Nem bíznak a királyban.
• A trónörökös gondolatai saját új helyzete, apja
betegsége és régi cimborái körül forognak.
• Falstaff a fogadóban múlatná idejét, de újra
menni kell: a háború mégsem ért véget.
• A király álmatlan: hatalmi harcokban töltött
életének tanulságai foglalkoztatják.
• Falstaff a vidéket járja: újra katonákat toboroz.

• A lázadók szövetsége lazul, többen
visszalépnek.

• Békeajánlat a királytól, akit János herceg
képvisel. A lázadók most bizalmat szavaznak –,
vesztükre.

• Falstaff megszedi magát a sorozáson, katonáit
sorsukra hagyja.

• Falstaff befut a csatamezőre. A csata elmarad,
ő ismét továbbáll.

• Békeajánlat a királytól. A lázadók maradéka
bizalmatlan, harcolni akarnak.

• A királyt már nem a belpolitikai, hanem a
lelkében dúló harcok foglalkoztatják: számára a
trón, az örökség átadása a tét.
• Henrik herceg megrendülten készül a rá váró
feladatra.

• A trónörökös a csatában megvédi a királyt,
megöli riválisát, legyőzi a lázadókat. Kész az
uralkodásra, eljött az ő ideje.

• Falstaff vidéken értesül egykori cimborája
trónra lépéséről. Úgy érzi, eljött az ő ideje…

https://koz.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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A SZÍNHÁZLÁTOGATÁS ELŐTT2
FORRÓ SZÉKBEN ÜL AZ ÚJ KIRÁLY
IV. Henrik király nemrég ülhetett trónra. Milyen kihívásokkal kell szembenéznie?
• Feladat: Olvassátok el a szemelvényeket! Mi derül ki az általatok olvasott szövegrészletből…
• Anglia politikai helyzetéről?
• Walesről?
• Skóciáról?
• Henrik Percyről? (a northumberlandi Percy gróf fia, ragadványneve Szélvész)
• Henrik hercegről? (a király fia, családi nevük Plantagenet)
• a királyról?
Minden csoport ismertesse az eredményeit, az információk rövid jegyzetek formájában kerüljenek fel
a táblára.
• Feladat: Egy önként vállalkozó üljön „forró székbe”, és a király nevében, a király szerepébe
helyezkedve válaszoljon a neki feltett kérdésekre. Az osztály tagjai faggassák őt
szándékairól, várható döntéseiről, intézkedéseiről.
TANÁRI JEGYZET
Az első jelenet információözönének előzetes feltérképezése megkönnyíti az előadás világába való
belépést.
A diákok három- vagy négyfős csoportokban dolgoznak. A hat csoport mindegyike megkapja az első jelenet
egy-egy részletét, és a saját részletből származó információkat megosztja a többiekkel.
A feladat úgy is elvégezhető, hogy a csoportok nem a szemelvényekkel, hanem a teljes első jelenettel
dolgoznak.
A részletekből kiemelhető információk:
• Anglia: a király, IV. Henrik reménye szerint éppen lezárul a polgárháború (1. részlet)
• Wales: még folynak a harcok a walesi Glendower ellen, aki fogságba ejtette a király emberét, Mortimert
(2. részlet)
• Skócia: nem értek véget a harcok a lázadó Douglas ellen (3. részlet); friss hír, hogy Szélvész Percy csatát
nyert, és foglyokat is ejtett (4. részlet)
• Szélvész Percy: keményen harcol a skót lázadók ellen (3. részlet); csatát nyert Douglas ellen, és foglyokat
is ejtett (4. részlet); mintaszerű, hős ifjú, akit a király boldogan elfogadna saját, züllésre hajlamos fia
helyett (5. részlet); nem adja át foglyait a királynak (6. részlet); nagybátyja, Worcester a király ellen
hangolja
• Herceg: a király szerint züllésre hajlamos apaszomorító, bár ne ő lenne a trónörökös (5. részlet)
• Király: békében reménykedik (1. részlet); elégedetlen a fiával, Szélvész Percyt jobb trónörökösnek
tartaná (5. részlet); Szélvész Percy, akit a nagybátyja a király ellen hangol, nem akarja átadni neki a
csatában ejtett foglyait (6. részlet)
Az első jelenet feszültségét, iróniáját az adja, hogy a belső békéről és egységről beszélő király szinte
minden szava azonnal megcáfolódik: rengeteg a politikai feszültség, a harcok több fronton is folynak. Hogy
lehetne „szép közös rend” ott, ahol a király még a saját fiával sincs megbékülve, és legszívesebben
elcserélné másra? Valakire, aki egyébként szintén bosszantja őt? És akit rokona állítólag ellene uszít…
2

Az előkészítő feladatok egy részét a Royal Shakespeare Company tanári anyaga inspirálta, ahol további ötletek
is olvashatók (angol nyelven). Forrás: http://interactive-learning.rsc.org.uk/board/1
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SZEMELVÉNYEK AZ ELSŐ JELENETBŐL3
1)
Henrik király:
Nem fogja többé földünk szomjasan
felinni saját gyermekei vérét,
nem szántja többé a csaták ekéje,
s virágait nem gázolják rohanva
acélozott paták. A zord szemek,
melyek nemrég mint baljós csillagok
szikráztak össze (pedig egy anyagból,
egy fajtából valók) s dühödt erővel
folytattak véres polgárháborút,
ezentúl szép, közös rendben vonulnak
egy cél felé, s nem mészárolja többé
egymást rokon, barát és honfitárs.
A háború többé nem sebzi meg,
mint tok nélküli kés, a viselőjét.

2)
Westmorland:
ám este már keresztülhúzta mindezt
egy futár, aki Walesből érkezett.
A legrosszabb, hogy Mortimer, aki
egy helybeli angol csapattal indult
a walesi lázadó, Glendower ellen,
fogságba esett, miután a walesi
lemészárolta ezer emberét.
Ezeknek holttestét úgy meggyalázták
a walesi nők, oly szemérmetlenül
megcsonkították, hogy leírni is
csak fájdalommal, szégyenkezve tudnám.

3)
Westmorland:
Így van, felség, és nem csak ez az egy,
mert kínosabb hírek is befutottak
ma Észak-Angliából, miszerint
Szent Kereszt napján a bátor lovag,
az ifjú Szélvész, vagyis Henry Percy
csatát vívott a vitéz skót vezérrel,
a híres Douglas gróffal Holmedonnál.
Egy órán át csatáztak véresen,

4)
Sir Walter Blunt híre:
Douglas gróf elvesztette a csatát!
Tízezer skótot, huszonkét nemest
látott Sir Walter vérbe fagyva, sorban
Holmedon mezején. Az ifjú Szélvész
még foglyokat is ejtett: nála van
a megvert Douglas első fia, Mordake,
továbbá négy főúr a skót seregből:
Atholl gróf, Murray gróf, Menteith és Angus.

5)
Henrik király:
Kérlek, ne szomoríts! Bűnbe viszel:
az irigységbe, hogy idősebb Percy
az apja lehet egy remek fiúnak,
akit csak dicsőítve emlegetnek,
aki a liget legsudárabb fája,
a jó sors kegyeltje és büszkesége –
s míg őt dicsérik, én csak nézhetem
a dicstelen züllés rút foltjait
az én Henrikemen. Bár kiderülne,
hogy egy rossz tündér kicserélte őket
még pólyás korukban, s így az enyém
lett Percy, s az övé Plantagenet!
Akkor nálam az ő Henrikje volna,
s nála az enyém!... De nem akarok
most rá gondolni.

6)
Henrik király:
Viszont, sógorom,
szerinted, nem túl büszke a kis Szélvész?
A csata során ejtett foglyait
megtartja magának!! Üzente is:
nekem csak Mordake grófot adja át.
Westmorland:
A nagybátyja, Worcester tanítja erre,
az teneked elszánt rosszakaród.

3

A közölt szövegrészletek (itt és a továbbiakban is) Nádasdy Ádám fordításából származnak, amely az Örkény Színház
felkérésére készült. A rövidített színpadi változatban nem minden részlet hangzik el teljes egészében.
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HERCEG A DISZNÓFŐ KOCSMÁBAN
Két festmény: az egyik egy 16. századi angol uralkodót ábrázol családja körében, a másikon
egy kocsma látható. A képek nem a címszereplő IV. Henrik korát, hanem inkább Shakespeare
korát jellemzik.
• Feladat: Nézzétek meg a két képet, és beszélgessetek! Vajon miért tölti idejét egy
trónörökös herceg közemberekkel a kocsmában? Gyűjtsetek minél több ötletet!
Vázoljátok fel, milyen személyiségjegyek magyarázhatnak egy ilyen magatartást!
9
• Feladat: Olvassátok el a herceg monológját, amely (részben) választ ad az előző kérdésre!
Értelmezzétek a szöveget! Szerepelt-e a Herceg válasza az általatok felvázolt
magyarázatok között?
(Megjegyzés: A reneszánsz dráma konvenciója szerint a közönségnek elmondott
monológban mindig igazat mondanak a szereplők.)

Herceg: Én ismerlek jól mindnyájatokat,
s egy darabig csinálom veletek,
de valójában a Napot utánzom,
mely hagyja, hogy alantas, sűrű gőzök
elfedjék szépségét a nép elől –
aztán, ha úgy dönt, hogy önmaga lesz,
akkor áttör az ártalmas ködön,
s valós fényében megmutatkozik.
Mint fénylő fém sötét háttér előtt,
átváltozásom úgy fog felragyogni:
kiválóbb lesz az emberek szemében,
mert sötét háttere kiemeli.
TANÁRI JEGYZET
A feladat a darab sűrűjébe vezet, ahhoz a szereplőhöz, aki a legérdekesebb a középiskolás korosztály
számára. Mivel nem a Herceg lázadása, és főleg nem az odavezető útja a darab valódi témája, érdemes előre
végiggondoltatni a diákokkal, hogyan állhatott elő az alaphelyzet, és mik lehetnek az előzményei, okai. Így
sokkal könnyebb lesz számukra figyelemmel követni és kritikai módon értelmezni a valódi főtémát: a Herceg
visszafelé vezető útját, trónörökösi feladatának elfogadását.
„A királyfi nem híve a rendszernek, apjában nem lát követendő példát. Az ellenzéket pedig megveti, mert
átlát rajta. Úgy tesz tehát, mintha fütyülne a politikára, pedig egyéb sem érdekli, de megvan róla a
véleménye, mert egyéniség. Érvényesülni kívánna, ha volna hol. A valódi ambíció ugyanis kevesli azt a talmi
dicsőséget, amit a dicstelen eredetű hatalom nyújthat. A walesi herceg tüntetőleg kibuktatja magát a
koronatanácsból, zülléssel tiltakozik a közállapotok züllöttsége ellen. Ha nem tudnánk, hogy határozott terve
van, azt is hihetnénk, hogy elkényeztetett aranyifjú vagy narkomániás önsorsrontó – hogy menekül a sorsa
4
elől” – írja Géher István.

4

Géher István: IV. Henrik, I-II. rész. In: Shakespeare. Budapest, Corvina 1998, p. 77.
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Lucas de Heere: VIII. Henrik és családja (1572)

David Teniers: Kocsmai jelenet (1658)
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KI VAGY, FALSTAFF?
Háromféle információs cédula van Falstaffról:
A: tényszerű információk Falstaff vásárlásairól – minden csoport használja
B: a Herceg a Király szerepét játszva beszél Falstaffról – a csoportok egyik fele használja
C: Falstaff a Király szerepét játszva beszél Falstaffról – a csoportok másik fele használja
• Feladat: A csoport egyik tagja alkossa meg önmagából Falstaff szobrát. Ehhez a többi
csoporttag a kapott szövegrészletek (’A’+’B’ vagy ’A’+’C’) felhasználásával
instruálja őt.
Ha minden csoporttag elfogadja a szobrot, akkor néhány mozdulatot is
tervezzenek meg számára, hogy még kifejezőbbé tegyék.
A mozdulatok kivitelezése után kapjon egy mondatot is a „mozgó szobor”, és a
csoport instrukciói alapján gyakorolja be szövegmondást.
A kész műveket (mozgó-beszélő szobrokat) mutassátok be egymásnak, és
vessétek össze az eredményeket!

• Feladat: A ’B’ és ’C’ részlet a darabban a Herceg és Falstaff játékába ágyazva, a Disznófő
kocsma vendégei előtt hangzik el.
Miről szól a beszélgetés?
Vajon miért találja ki a Herceg és Falstaff ezt a szerepjátékot?
Hogyan kommunikálnak közben a kocsmában tartózkodó többi vendéggel,
cimborával? Aki vállalkozik rá, mutassa is meg vagy mutasson belőle példákat!

TANÁRI JEGYZET
A feladat célja, hogy különböző nézőpontokból mutassa meg Falstaffot. A diákok kiscsoportokban, eltérő
információk alapján dolgoznak: a csoportok egyik fele az ’A’ és a ’B’, másik fele az ’A’ és a ’C’ cédulát kapja
meg.
A IV. Henrik I. híres jelenetében a Herceg és Falstaff elképzelik-eljátsszák, ahogy a Király leszidja fiát a
helytelen viselkedése, rossz társasága és elsősorban vállalhatatlan barátja, Falstaff miatt. A jelenetben
először Falstaff, majd a Herceg játssza el a Király szerepét. A tárgyszerű információk mellett ebből a
játékból kapják meg a diákok a Falstaffra vonatkozó jellemzéseket. Az eltérő nézőpontból dolgozó
csoportok munkája alapján körvonalazódhat Falstaff alakjának összetettsége, ellentmondásossága.
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’A’ részlet
HERCEG Hallod, mekkorákat szuszog? Kutasd át a zsebeit!
Peto átkutatja az alvó Falstaff zsebeit, talál néhány papírt.
Mi találtál?
PETO
Csak papírok, fenség.
HERCEG Lássuk, mik azok. Olvasd.
PETO
(olvas) Egy sült liba: 2 shilling 2 penny.
Mártás: 4 penny.
Bor 8 liter: 5 shilling 8 penny.
Szardella és desszertbor vacsora után: 2 shilling 6 penny.
Kenyér: fél penny.
HERCEG Ó borzalom! Csak fél penny ára kenyér, ehhez a hihetetlen mennyiségű borhoz!

’B’ részlet
FALSTAFF (a Királyt játszva) Van egy anyag, Henrik, sokat hallottál róla, hazánkban mindenki
„szurok” néven ismeri. A szurok, mint a régi szerzők írják,5 beszennyezi azt, aki hozzányúl;
ilyen a te társaságod is. Most nem az ital szól belőlem, Henrik, hanem a könnyek; nem az
öröm, hanem a bánat; és nemcsak szóval, de fájdalommal is. És mégis: van egy
tisztességes férfi, akit gyakran láttam a társaságodban, de nem tudom a nevét.
HERCEG (önmagát játszva) Milyen ember az, ha szabad kérdeznem felségedet?
FALSTAFF (a Királyt játszva) Jó kiállású, zömök férfi, erős testalkatú. Arca derűs, nézése kellemes,
tartása nemességet sugall. A kora, azt hiszem, ötvenes, vagy már talán hatvan felé jár. Ó,
már eszembe jutott a neve: Falstaff! Ha ez a férfi erkölcstelen volna vagy romlott, akkor
nagyot csalódnék, Henrik fiam, mert én csak tisztességet látok a szemében. Ha tehát a fa a
gyümölcséről ismerszik meg,6 amint a gyümölcs is a fájáról, akkor kimondom: ez a Falstaff
tisztességes ember. Tartsd meg őt, a többieket űzd el.

’C’ részlet
HERCEG

5
6

(ő a Királyt, Falstaff a Herceget játssza) Ilyen csúnyán beszélsz, illetlen gyermek?! Ezentúl
ne is lássalak! Téged erőszakkal fordítanak el a királyi lelkülettől. Az ördög visz rossz útra,
egy kövér öregember képében. Egy féltonnás hordó a te barátod, a veszélyes hajlamok
tárháza, az alantasság gyűjtőládája, a fertőzés duzzadó zsákja, egy irdatlan demizson, egy
csupa-gyomor bőrzsák, egy sütnivaló ökör töltelékkel a hasában, maga a két lábon járó
Csábítás, az ősz fürtű Erkölcstelenség, a tökélyre vitt Hencegés, a romlott, megvénült
Hiúság! Mit tud ez az ember, azon kívül, hogy megkóstolja a bort és megissza? Miben ügyes
vagy járatos, azon kívül, hogy fölvág egy sült libát és megeszi? Okos, de csak a
ravaszkodásban. Ravasz, de csak a becstelenségben. Becstelen mindenben, és nem kiváló
semmiben.

Utalás a Bibliára, Sirák fia könyve 13,1: „Aki szurokhoz nyúl, szurkos lesz a keze.”
Utalás a Bibliára, Lukács evang. 6,44.
(Nádasdy Ádám jegyzetei)
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APA ÉS FIA
• Feladat: Párokban improvizáljatok egy fél percnél nem hosszabb jelenetet, amelyben egy
szülő bírálja a gyermekét. A szülő szövege tartalmazza az alább megadott
szavakat, kifejezéseket. A vállalkozó párok mutassák be jelenetüket a többieknek
is.

ilyen alantas

büntetés

silány

vacak

durva

13
szinte idegen
hű

botrányosan

érdemelne

szánalmas árnyék

ígéretes, reményteli jövőd
már romokban hever
elfajzottságod

• Feladat: Beszéljétek meg a látott jeleneteket! Mik voltak közöttük a hasonlóságok, az
eltérések? Milyen reakciókat láttatok a gyerekek oldaláról?
A megbeszélés után a tanár elárulja, hogy ezeket a szavakat a Király mondja a Hercegnek.
• Feladat:

Olvassátok fel csoportokban a Király szövegét úgy, hogy a testbeszédet, a
gesztusokat is kitaláljátok hozzá!
Emeljétek ki a Király legfontosabb állításait, és értékeljétek a viselkedését!
Miről tanúskodnak szavai apaként? Királyként?

• Feladat:

Jósoljátok meg a folytatást! Hogyan válaszol apjának a Herceg, és hogyan fog
cselekedni?

TANÁRI JEGYZET
A király fiának szóló szövegét két lépésben vizsgálja meg a csoport. Az első lépés a szülői szidalom
indulatosságára irányítja a figyelmet egy olyan szerepjátékban, amely hétköznapiságában akár ismerős is
lehet. A második közvetlenül a darab világába visz. Jó, ha a diákok felismerik, hogy mennyi jogos
kétségbeesés, és mennyi tévedés, igazságtalanság van a Király szavaiban, amelyek önmagukban is sok
mindent érzékeltetnek a Herceg lázadásának okaiból. Elég kiélezett a konfliktus ahhoz, hogy kíváncsiságot
generáljon a Herceg reakciójára vonatkozóan…

https://koz.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

Király:

Nem tudom, Isten akarja-e így
valamely kárhozatos tettemért,
hogy saját véremből támaszt nekem
bosszút és meg nem szűnő büntetést –
de ha rád nézek, s arra, ahogy élsz,
úgy látszik, te vagy arra kijelölve,
hogy a menny tüzes korbácsa legyél
rajtam, vétkeimért. Hiszen különben
hogy férhetnének meg ilyen alantas,
silány vágyak, olcsó szórakozások,
vacak helyek és durva társaság,
akikhez csapódtál – hogy férnek össze
királyi véreddel, fennkölt neveddel,
s hogy érnek föl hercegi szívedig?!

/…/
Az Államtanácsból botrányosan
kizárattad magad,7 s most az öcséd
helyettesít. Már szinte idegen vagy
az udvarnak s az én rokonaimnak.
Ígéretes, reményteli jövőd
már romokban hever, és aki él,
prófétaként jósolja vesztedet.
Ha én így szórtam volna magamat,
ilyen hétköznapi figuraként
az alja-nép közt forgolódva folyton,
a közhangulat, mely trónra segített,
az elődömhöz8 maradt volna hű,
s meghagyott volna engem száműzöttnek,9
mellőzhető, esélytelen senkinek.
/…/
s ami én voltam, olyan Percy most.
Mert esküszöm a lelkemre, fiam:
ő jobban érdemelne koronát,
mint te, a szánalmas árnyék-királyfi.
/…/
Percy, Northumberland,
a Yorki Érsek, Douglas, Mortimer
ellenünk szövetkeztek s harcra készek!
De minek mesélek, Henrik, neked
az ellenségeimről, amikor
a legfőbb ellenségem épp te vagy?
Te, aki képes volnál – félelemből,
korcs hajlamból, vagy hirtelen szeszélyből –
énellenem harcolni Percy pénzén,
a sarkában loholni, hízelegve,
hogy megmutasd elfajzottságodat?!
7

Valós tény, hogy a Herceg részegen megütötte a főbírót, mert az rendre akarta utasítani. Ekkor tiltotta ki a király. Falstaff
utal erre a 2. részben (I.2.182).
8
Elődöm: II. Richárd.
9
II. Richárd Franciaországba száműzte Henriket (= Bolingbroke-ot), mert tartott tőle, hogy trónjára tör. Henrik azonban
titokban partra szállt Angliában és megszerezte a trónt.
(Nádasdy Ádám jegyzetei)
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A SZÍNHÁZLÁTOGATÁS UTÁN
SZÍNÉSZ ÉS SZEREP
• Feladat: Az előadás egyik meghatározó szereposztási döntése, hogy Mácsai Pál rendező
egyetlen színészre, Csuja Imrére bízta a Király és Falstaff szerepét. Beszélgessetek
erről kis csoportokban!
Milyen jelzésekből tudta meg a néző, hogy mikor melyik szerepben látja a
színészt? Gyűjtsetek példákat!
Milyen hatása volt a szerepkettőzésnek a nézői befogadásra? Mit sugall a két
szerepről az azonos színész?

• Feladat: Emlékeitek alapján (esetleg a színlap segítségével) idézzetek fel további példákat
arra, hogy egy-egy színész több szerepben is színpadra lép ebben az előadásban!
Milyen praktikus szempontok indokolják, hogy egy színész több szerepet
játsszon?
Hogyan hat a nézői élményre, ha egy-egy színész több szerepet játszik? Keresteke összefüggést két szerep között azért, mert ugyanaz a színész játssza?

• Feladat: Shakespeare színházában a női szerepeket is férfiak játszották. Az Örkény Színház
előadásában néhány szerepet ellentétes nemű színész játszik. Vizsgáljátok meg
ezeket a szereposztási döntéseket is!
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TANÁRI JEGYZET
Az előadás legfontosabb szerepkettőzésének elméleti lehetőségét Spiró György vetette fel Shakespeare-ről szóló
könyvében. A technikai feltételek tisztázása után (tehát, hogy a Király és Falstaff gyakorlatilag nem lép egyszerre
színpadra), Spiró a kettőzés esztétikai hatásáról, értelméről ír:
„Ha sorrendben felírjuk a dráma első részének szereplőit, pontosan úgy, ahogyan azt a fólió alapján közölni
szokták, középen vízszintes vonalat kell húzni Sir Michael és Poins között. Falstaff érdekes módon a felső félbe
kerül, noha mindig az alsó fél szereplői között látjuk (…). 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. 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 nagypolitikán 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. (…)
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
szerkesztés 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
10
népfia és merev főúr, attól függően, milyen környezetbe születik bele.”
További szempontok a Király-Falstaff párhuzamhoz: • A Herceg az apja ellen lázadva egy másik apafigurát keres
magának. • A Király a felső világ ura, vezetője, Falstaff az alsó világé – mindkettejük uralma megingatható,
veszélyeztetett. • A Király a hivatalosság megtestesítője, a fiával való konfliktusa is ebből a funkcióból fakad.
Falstaff ellenkezőleg: belső lényegéhez tartozik a hivatalos rend tagadása.
A többi szereplánc közül különösen érdekes Polgár Csabáé, aki az első felvonásban Szélvész Percyt, a
másodikban pedig a Szélvész halálát hírül hozó Mortont, valamint a prostituált Paplanos Dollyt játssza. A két
utóbbi szerep kétféle fricska az első felvonásbeli felé: 1) A „szerepelődje” halálhírével színpadra lépő Morton
Szélvész karakterének éles ellentétét, a túlzó és már-már óvatoskodó megfontoltságot képviseli. 2) A prostituált
Dolly szerepe pedig ironikusan emlékeztet arra, hogy Szélvésznek nem volt felhőtlen a viszonya a női nemmel. A
feleségével folytatott civódásai alapján még az sem kizárt, hogy túlcsorduló harci kedve a hálószobai férfiasság
helyett is buzog.
További párhuzamos és egyúttal ellentételező szerepkettőzés Pogány Judité, aki a Falstaffért kitartóan és
reménytelenül epekedő Szaporánét, valamint a Falstaffot kihágásai miatt szintén kitartóan és reménytelenül
üldöző Főbírót is eljátssza. Falstaff gyakran karnyújtásnyira van mindkettejüktől, mégis mindig kicsúszik a kezeik
közül.
Nemcserés szereposztásra bőven van példa: Főbíró (Pogány Judit), Ferkó pincér (Kókai Tünde), hercegek
(Zsigmond Emőke, Kókai Tünde), Paplanos Dolly (Polgár Csaba).

10

Spiró György: Shakespeare szerepösszevonásai. Európa Könyvkiadó, Budapest 1997, p. 179-184.
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KARNEVÁLI KIRÁLYSÁG
• Feladat: Olvassátok el a szöveges információkat, és nézzétek meg id. Pieter Bruegel
festményének részletét. Értelmezzétek Falstaff alakját ezek fényében!

„a karnevál az uralkodó igazság és a fennálló rend alóli ideiglenes fölszabadulásnak, a
hierarchikus viszonyok, kiváltságok, normák és tilalmak átmeneti fölfüggesztésének
ünneplése”, „…hangsúlyos szerepe van benne az élet anyagi-testi vonatkozásainak: a test, az
evés-ivás, az ürítés, a nemi élet képeinek”11
•

• „Az 16. századi moralitásjáték új és egyben legkedveltebb alakja

a Vice, akit az előző század
ördögeinek huncut segédjeként jellemezhetnénk. [...] ő a legnépszerűbb figura a közönség
körében, [...] fontos ismertetőjegye a mókás megjelenés, a kiváló retorika, a főhős bűnre
csábításának kitervelése és végrehajtása, az ördöggel való rokonság, a közönséggel való
intenzív kapcsolattartás, az illetlen tréfák, a szerencsejáték.”12
• A Vice (Bűn) allegóriája a középkori moralitásokban az Erény ellenlábasa volt.

A festményen allegorikus alakok – a Karnevál (hordón ülő kövér férfi) és a Böjt (széken ülő
sovány asszony) – hadakoznak egymással.
•

id. Pieter Bruegel: Karnevál és Böjt harca (1559, részlet)
11

Mihail Bahtyin: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Európa Könyvkiadó, Budapest
1982, p. 15. és 26.
12
Török Éva: III. Richárd, a Vice-Machiavel lencsevégen; http://apertura.hu/2008/nyar/torok
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TANÁRI JEGYZET
Falstaff karneváli karakteréről könyvtárnyi szakirodalom olvasható, a téma kimeríthetetlen, álljon itt csupán
néhány gondolatébresztő szempont:
• „Falstaff a bahtyini karneváli világ tipikus figurája. Annak a karaktertípusnak egy változata, amely a
középkori moralitások Vice karaktereként ismert, és gyakran a bűn allegóriájaként tartják számon, az
archetipikus tréfacsináló és bolond hagyományával való rokonsága révén azonban sok olyan pozitív
tulajdonsággal rendelkezik, amelyek miatt (…) sem drámán belüli, sem azon kívüli – közönsége nem tagadhatja
meg egyszerűen. A darabban egyébként Falstaffra mint Vice-ra és mint bolondra egyaránt történik utalás;
Shakespeare darabja játékosságát – a közönséget is bevonva – ebből az ellentmondásból merítve páratlanul
13
izgalmas és furfangos módon képes fenntartani.”
• A középkortól virágzó karneváli ünnepségek egyik fő motívuma a megszemélyesített Karnevál-király
megjelenése, „trónra lépése”, majd a Böjttel való megütközése. A csata után a Karnevál tréfás
végrendelkezésére, trónfosztására és látványos kivégzésére is sor kerül. A mulatság fontos része, hogy a
Karnevál-király valójában soha nem hal meg, hanem évről évre újjászületik, visszatér, és megint átveszi az
uralmat. – Falstaff „halála és feltámadása” a csatamezőn ennek a rítusnak, a halál kinevetésének a felidézése
is.
• Shakespeare korában a karneváli rítusok részben még elevenek, részben már tiltás alatt álltak, részben pedig
kiveszőben voltak. Éppen ezért felidézhető és ironizálható hagyományként álltak a színház rendelkezésére.
• A Bruegel-festményen látható Karnevál könnyen párhuzamba állítható Falstaff kövér, haspók, életélvező
karakterével. Érdekes továbbgondolása lehet a képnek, ha a Böjttel folytatott párbaj motívumára is
14
felfigyelnek a diákok. Falstaff a darabban elsősorban a Herceggel vív (szó)párbajokat –, ők ketten állandó
versengésben vannak: melyikük tréfálja meg, cselezi ki (üti ki a nyeregből) ügyesebben a másikat? Küzdelmük
ugyanúgy egyenlőtlen, mint Karnevál és Böjt esetében, hiszen ahogyan mindig a Böjt az, aki győz, és átveszi az
uralmat a húsvét előtti időszakban, úgy Falstaff is csak veszíthet a Herceggel szemben. Márpedig a Böjt –
allegóriaként – értelmező erővel világítja meg a néző szeme előtt zajló, önkorlátozó, önmegtagadó
átváltozást: a Hercegnek a világban való alámerülés és a felkészülés ideje után, teljes személyiségét
trónörökösi feladatának alárendelve, V. Henrikként kell újjászületnie. Ebben nem akadályozhatja meg Falstaff
világának semmilyen csábítása, evés-ivás, mulatozás, nő vagy tréfa.
• Falstaff Karnevál-királyként azonban nem csak legyőzetik, hanem el is bukik. Alakja fokozatosan
halványodik, szürkül, eldobhatóvá, a karneváliságtól eltávolodva szinte tragikussá színeződik. Bukásának
többféle oka is van. Egyrészt a nagypolitikai konfliktusok belenyúlnak az életterébe: amikor katonai szolgálatra
kötelezik, mintegy kiragadják saját (kocsmai) világából, éltető közegéből. Másrészt – a hercegi barátságtól
elbizakodottan – ő maga is átlépi határait, odaképzeli magát a nagypolitika színterére, és megpróbálja
karneváli uralmát kiterjeszteni. Ezzel beteljesíti bukását.
• Falstaff Karnevál-királyi szerepvesztését mutatja, hogy a harctéri tréfái sokkal sikerületlenebbek, mint a
korábbiak. A rablás utáni dicsekvéssorozat Münchausen bárói vagy Hári János-i tömény élvezetét még a
Herceg rontja el, amikor szikáran számon kéri az igazságot. A harctéren azonban már nem jó vicc, ha valaki
halottnak tetteti magát a barátja előtt, vagy pláne, ha saját hasznát keresve meggyalázza az ellenfél holttestét
(ld. a halott Percy megszúrása). Amilyen felszabadító a karnevál terében és idejében kinevetni a halált, olyan
gyorsan olvad le a néző arcáról a mosoly, amikor Falstaff százados a teljes seregét löki nevetve a halál torkába.
A festményen látható Karnevál-király kezében nem igazi fegyver van, hanem
hússütésre szolgáló nyárs. Aki valódi fegyvert kénytelen fogni, az már nem
15
Karnevál-király.
(Érdekesség: Shakespeare-nek még a ’valódi fegyver–álfegyver’ témára is van
poénja: Falstaff a pisztoly helyett szíverősítőt nyújt a harctéren a Hercegnek, aki
nyersen meg is rója ezért.)
• Az előadásban Falstaff egyik fő attribútuma a mindenhová magával cipelt
zsák/szatyor/táska. Ez a tárgy egyrészt olyan emberre vall, akinek annyi vagyona
van csupán, amit magával tud hordani, másrészt a mohó, habzsoló, gyűjtögető
gyermeki vágyat is megjeleníti. Végső soron Falstaff legendás méretű, mindent
elnyelő (karneváli) pocakjának melankolikusan átértelmezett színpadi megfelelője.

13

Matuska Ágnes: Udvari és populáris kultúra a kora modern Angliában. A kutatás elméleti alapvetései és dilemmái.
Hungarológiai Közlemények 2016/2.
14
Ld. a 29. oldalon a „Ki mond nagyobbat? című feladatot
15
A témához ld. Pikli Natália: The Prism of Laughter: Shakespeare’s ’very tragical mirth’ című disszertációját

https://koz.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

18

„ELŰZÖM. MEG FOGOM TENNI”
• Feladat: Miért tagadja meg a trónra lépő Herceg Falstaffot? Hogyan értékelitek ezt a
gesztust? Szükségszerű, erkölcsös, cinikus, fájdalmas …? Beszéljétek meg!

IV. HENRIK 1. – II. FELVONÁS, 4. JELENET

IV. HENRIK 2. – V. FELVONÁS, 5. JELENET

19
FALSTAFF (a Herceget játszva) [...] Felséges
úr! Űzze el Peto-t, űzze el Bardolphot, űzze el Poins-ot, de a drága
Falstaffot, a kedves Falstaffot, a
hűséges Falstaffot, a bátor
Falstaffot – annál is inkább bátor,
hiszen öreg már –, őt ne űzze el a
fia mellől. Őt ne űzze el a fia mellől!
Ha elűzi a dagadt Jánost, elűzi a
világot.
HERCEG (a Királyt játszva) Elűzöm. Meg fogom tenni.

V. HENRIK (nemrég még Herceg) Nem ismerlek, öreg.
Inkább imádkozz,
mert ősz hajhoz nem illik a bohócság.
Álmomban sokszor jött egy ilyen ember,
mértéktelen volt, romlott és öreg.
De fölébredtem, s undorít az álmom.
Ne hidd, hogy az vagyok, ami voltam.
Ha hallanád, hogy olyan lettem újra,
keress föl, s te is leszel, ami voltál.
De addig kitiltlak a közelemből
fejvesztés terhe mellett…
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TANÁRI JEGYZET
A Herceg nem foglalhatná el helyét a trónon, ha nem tudna nemet mondani Falstaffnak, a felforgató
Karneválnak, a Vice-mókamesternek, a hivatalos világ tagadójának.
Matuska Ágnes elemzése: „[A] darab a [Falstaff-fal] való szakítást nem eseménnyé, hanem folyamattá
téve azt dramatizálja, hogy a karakter megtagadása egy soha véget nem érő, ezáltal lehetetlen –
mindazonáltal meglehetősen mókás – dolog. Egy játék-a-játékban jelenetben Henry herceg saját apját, a
királyt megtestesítve feddi meg a herceget játszó Falstaffot. Karneváli képekben és retorikai fordulatokban
bővelkedő beszédében utal rá, mint Vice-ra: »Miért érintkezel ezzel a pünkösdi sültökörrel, hasában a
hurkatöltelékkel, ezzel a tiszteletre méltó bűnnel [az angolban: vice], ezzel a szürke aljassággal, ezzel az
öreg kerítővel, ezzel az idült hiúsággal« [az angolban iniquity – számos ismert Vice-karakter neve egyben].
Bár a beszédben a herceg apja nevében felszólítja saját magát a Falstaff-fal való szakításra, mindez egy
izgalmas, nem utolsósorban pedig eljátszott drámai játék része. A IV. Henrik 2. részének végén az új király
valóban meg is tagadja majd az öreg Jacket és vele együtt korábbi kicsapongó életét, hogy erényes
uralkodó lehessen – ami által a végül jó útra tért tékozló fiú allegóriájává válik, a dráma azonban nem
ezzel ér véget, hanem az epilógussal, amelyben a közönség ígéretet kap a történet folytatására. A
folytatás egyben arra is lehetőséget ad, hogy a megtagadott szereplő, mint a bolondság és a mulatság
letéteményese, tovább éljen. Saját bevallása szerint »...ennek az embernek nevezett, bolondul összetákolt
agyagnak az agyveleje nem képes több nevetnivalót kitalálni, mint amit én kitalálok, vagy énrólam
kitalálnak. Nemcsak én magam vagyok szellemes, hanem más emberek szellemességének is én vagyok a
forrása« (Vass István ford. 2. rész 1.2.). Az epilógus tehát így csábítja a közönséget:
»Ha még túl nem terheltétek magatokat a zsíros étkezéssel, alázatos szerzőnk folytatja a történetet Sir
Johnnal, és a szép franciaországi Katalinnal mulattat majd benneteket. Azután ahogy értesültem, Falstaff
majd izzadásban hal meg, ha ugyan a szigorú ítélet, amit hoztatok, máris meg nem ölte őt.« Az epilógus
nyilvánvalóan a közönség vágyaival incselkedik: azzal, hogy Falstaff esetében nem pusztán egy vonzó, de a
játék szempontjából elengedhetetlen szereplőről van szó, akivel viszont erkölcstelensége miatt nem szabad
közösséget vállalni.
Miután a herceg már megtagadta Sir Johnt annak érdekében, hogy királyként feljebb léphessen a
társadalmi ranglétrán, az epilógus egy következő darabban való megjelenésével csábítja a népet, bár
pimaszul megengedi, hogy a közönség szigorú ítélete esetleg máris lehetetlenné tette ezt a visszatérést. A
darab tehát nem Falstaffnak a darabból és a világból való kipurgálásával ér véget, hanem pontosan a
16
folyamatos tagadással való megtartásának ízlelgetésével.”
Az Örkény Színház előadása sok húzással él, és az epilógust is elhagyja. A megtagadást követő pillanatban
leereszkedik a függöny: az új Király ismét megerősített egy (mint tudjuk és láttuk, időnként felnyíló)
határvonalat, és ezzel Falstaff a közönséggel, azaz velünk egy térben találja magát. A hátát nézve
latolgathatjuk a Karnevál visszatérésének esélyeit.

16

Matuska Ágnes: Udvari és populáris kultúra a kora modern Angliában. A kutatás elméleti alapvetései és dilemmái.
Hungarológiai Közlemények 2016/2.
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MÉG TÖBB IDŐ A IV. HENRIK-KEL17
10 JELENET EGY TÖRTÉNETBŐL
21
• Feladat:

Kaptok néhány (magyarázattal kiegészített) mondatot a IV. Henrik 1.-ből.
Készítsetek két egyperces dramatizált jelenetet úgy, hogy a kapott mondatok is
elhangozzanak! Lássátok el címmel a jeleneteket, majd mutassátok be
egymásnak a számozás szerinti sorrendben!

• Feladat:

A jelenetek bemutatása után csoportonként írjatok egy-egy 20-25 szóból álló
állítást arról, hogy szerintetek elsősorban miről szól a IV. Henrik 1.!

• Feladat:

Az előzetes információk alapján gyűjtsetek kérdéseket, ötleteket: Milyen
történetszálak adnak lehetőséget a folytatásra a IV. Henrik 2.-ben?

TANÁRI JEGYZET
A feladat a darab ismerete nélkül végezhető, az előkészítést szolgálja. A diákok négy- vagy ötfős
csoportokban dolgoznak. Minden csoport két jelenettel készül a megosztásra. A ’C’ csoport az
egyetlen, amely nem egymást követő jeleneteket mutat be.

17

Az alternatív feladatötletek a Royal Shakespeare Company online tanári anyaga alapján. Elsősorban
szakkörök, a darabot (főleg az első részt) részletesebb feldolgozás vagy iskolai előadás céljából kiválasztó
csoportok számára. Forrás: http://interactive-learning.rsc.org.uk/board/1
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1. jelenet
IV. Henrik uralmát több oldaláról – Wales és
Skócia felől is – fenyegetik. Szélvész Percy
győzött a skót lázadók fölött, a király mégis
dühös rá, mert az ifjú hadvezér nem hajlandó
átadni neki a foglyokat.
Király: Add át a foglyokat nagyon hamar,
különben olyan hírt kaphatsz felőlem,
ami nem boldogít. (A király távozik.)
Szélvész: Ha az öreg ördög követelné,
akkor se küldöm őket!

2. jelenet
Szélvész Percy sógorát, Lord Mortimert foglyul ejtették a wales-i
lázadók, ezért a király árulónak tartja őt. Szélvésznek elege van a
királyból: apjával és Worcester gróffal összeesküvést szervez.
Király: Nem szégyelled magad, fiú?... Ezentúl
előttem Mortimert ne emlegesd! (távozik)
Szélvész: Még hogy Mortimer?!
A francba is! Fogok beszélni róla,
és ne éljek, ha nem támogatom!
Worcester: A megfelelő percben (ez hamar lesz!)
titokban csatlakozom Mortimerhez.
A sorsunkat erős kezünkbe vesszük,
mert most még nem markoljuk biztosan.

3. jelenet
Henrik herceg zabolátlanul él, a Disznófő
kocsmában közemberekkel és tolvajokkal
tölti az idejét. Kedves barátja a kövér Falstaff
lovag és Poins. Poins egy trükkös rablás
ötletével áll elő.

4. jelenet
Henrik herceg és Poins csele: ők nem vesznek részt a zarándokok
kifosztásában, hanem elbújnak, majd a sötétben kifosztják a rablást
végrehajtó Falstaffékat! A kövér lovag rémülten menekül a rejtélyes
támadók elől, és másnap a kocsmában egy kiszínezett történetet ad
elő.

Poins: Szóval, gyerekek, holnap hajnali
négykor a Rochester-i hegyen át
zarándokok mennek Canterbury felé
értékes adományokkal.
Falstaff: Riki, jössz te is?
Herceg: Ki, én? Lopni? Én mint rabló? Azt
már nem.
Poins: János bátyám, kérlek hagyj magunkra
a Herceggel. (Falstaff kimegy.)
Édes drága herceg, gyere el holnap,
mert olyan mókát tervezek, amit
egyedül nem tudok megcsinálni.

Falstaff: Elszedték tőlünk a zsákmányt! Százan voltak, mi meg ott
álltunk négyen. Úgy igaz, ahogy itt ülök, hogy két órán
keresztül vívtam közelharcot legalább tizenkettővel. Nyolcszor
átszúrtak a kabátomon, négyszer a nadrágszáramon, a
pajzsomat összevissza vagdosták, a kardom úgy kicsorbult,
mint egy kézifűrész: ím, a bizonyság!
A herceg leleplezi a dicsekvőt, de a csavaros eszű Falstaff kivágja
magát:
Falstaff: Ó, hát én rögtön rád ismertem, még a nemző apád se tudna
jobban fölismerni! Uraim, hát szóljatok hozzá: meg kellett
volna ölnöm a trónörököst? Rátámadjak egy vérbeli hercegre?

5. jelenet
A király magához hívatja fiát, hogy szembesítse tűrhetetlen
viselkedésével. Különösen Szélvész Percyvel összehasonlítva
fáj neki, hogy a trónörökös nem képes felnőni feladatához.
Király: hogy férhetnének meg ilyen alantas,
silány vágyak, olcsó szórakozások,
vacak helyek és durva társaság,
akikhez csapódtál – hogy férnek össze
királyi véreddel, fennkölt neveddel,
s hogy érnek föl hercegi szívedig?!
Herceg: Ezentúl, legfelségesebb uram,
már önmagam leszek.
Király: De minek mesélek, Henrik, neked
az ellenségeimről, amikor
a legfőbb ellenségem épp te vagy?
Herceg: Bizonyságul Percy fejét hozom,
egy győztes napon büszkén eljövök
s azt mondom önnek: „A fia vagyok!”,
mikor vérből lesz rajtam a ruha…

10. jelenet
A csata Henrik herceg hősiességének köszönhetően
győzelemmel ért véget.
A király tudja azonban, hogy a háborúnak még nincs
vége. Szilárd elhatározása, hogy békét teremt
Angliában.
Király: A lázadás ereje lelohad,
ha még egy ilyen nappal szembenéz.
És mivel jól tettük, ne hagyjuk abba,
míg meg nem kapjuk, ami a miénk.
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6. jelenet
A lázadók egyre idegesebbek, mert az utolsó pillanatban
több szövetséges is visszalép a harctól. Mégsem fogadják
örömmel a király békeajánlatát.
Blunt: Egy ajánlattal jövök a királytól,
ha meghallgatnak és mérlegelik.
Szélvész: Ő a győzelmeimet lekicsinyelte,
kémekkel próbált meg csapdába csalni,
a nagybátyámat szidta a tanácsban,
az udvarból kikergette apámat,
az esküit megszegte, ártva ártott.

7. jelenet
A király a harcmező mellett találkozik Worcester gróffal,
és közvetlen békeajánlatot tesz neki. Az apját kísérő
Henrik herceg javaslata: Szélvész és ő párbajban döntsék
el a háborút. Worcester nem fogadja el az ajánlatokat,
visszatér a táborba, és hamis képet festve számol be a
tárgyalásról.
Király: Ha elfogadják koronánk kegyelmét,
akkor ő is, te is, mindenki más
a barátom lesz, én meg az övé.
(A király és a herceg távozik.)
Worcester: A királyban nincsen könyörület.
Szélvész: Ti kértetek ilyesmit? Isten őrizz!
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8. jelenet
Csata. A skót Douglas űzőbe veszi a királyt, de csupán a
hasonmását tudja megölni. Végül megtalálja Henriket, és
már majdnem leszúrja, amikor a herceg odarohan, hogy
közbeavatkozzon.
Herceg: Nézz rám, te aljas skót,
A Walesi Herceg áll szemben veled,
aki ha ígér, akkor fizet is!
Douglas elmenekül, ám ekkor Szélvész lép a színre, és
vívni kezd a herceggel. A herceg leszúrja Szélvészt,
legnagyobb ellenfelét.
Szélvész: Ó, Henrik, elvetted az ifjúságom!
Percy, por a tested,
megeszik a— (meghal)
Herceg: Kukacok, derék Percy!
Ég veled, hősi szív!

9. jelenet
Douglas gróf Falstaffba botlik a csatamezőn, aki gyorsan
halottnak tetteti magát, hogy megússza a veszélyes
találkozást. Így találja őt a herceg, aki szomorúan vesz
búcsút a holtnak hitt jóbaráttól. A magára maradó
Falstaff felfedezi Szélvész holttestét.
Herceg: Te, öreg cimbora?... Hát ennyi húsban
egy csöppnyi élet sincs? Szegény Jani,
ég veled!
(Herceg távozik, Falstaff felkel)
Falstaff: Komolyan, félek ettől a Percytől, ez egy
puskaporos hordó, még holtan is.
Mi van, ha ő is csak megjátssza, aztán fölkel?
Ezért most inkább helyre teszem, s majd azt állítom,
hogy én öltem meg.
Ezért, barátocskám (Combon szúrja) egy seb a
combodba, aztán jöhetsz velem. (Fölveszi a
holttestet a hátára)
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HÁROM CSOPORTKÉP
A IV. HENRIK 1. SZEREPLŐINEK HÁROM KÖRE:
• A KIRÁLYI UDVAR

• A LÁZADÓK

• A DISZNÓFŐ KOCSMA VENDÉGEI

A csoportok egy-egy szereplői kör csoportképét fogják bemutatni. Minden csoport egy
szereplőt játszik az élőképben, ezért a csoportok létszámát ennek megfelelően érdemes
meghatározni.
• Feladat: Alkossatok közös csoportképet (szoborcsoportot), amely minden szereplőt
kifejező módon megjelenít a köztük megismert kapcsolatokkal együtt.
Tegyétek ki egy asztalra az információs cédulák idézetet tartalmazó részét, és
mutassátok be a többieknek a csoportképet!
A nézők közül az önként vállalkozók húzzanak egy-egy idézetet, és mutassanak rá
a kép megfelelő szereplőjére! Ha helyes a megfejtés, a szereplő mutatkozzon be,
és mondjon még valami jellemzőt magáról!

A szereplők azonosítását követően a feladat tovább építhető:
• Feladat: Kapcsoljátok össze a háromféle szereplői kör képeit egymással úgy, hogy az
összes szereplő egyetlen képben is látható legyen! Indokoljátok meg az új kép
szerkezetét! Találtok olyan szereplőt, aki egynél több körhöz is kapcsolódik
valamiképpen?

TANÁRI JEGYZET
A feladat a darab ismerete nélkül végezhető, az előkészítést szolgálja. Az élőképes-szoborcsoportos játék
hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy előadás közben könnyebben kiigazodjanak a szereplők viszonyai
között.
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AZ UDVAR
A SZEREPLŐ

MIT MONDTAK RÓLA MÁSOK?

IV. HENRIK KIRÁLY
Nemrég szerezte meg a trónt rokonától, II. Richárdtól, akinek
haláláért felelősnek érzi magát. Utóda a legidősebb fia, Henrik
herceg. A herceg viselkedése sok aggodalomra ad okot.

„mosoly-király” (Szélvész)
„szemét Bolingbroke” (Szélvész)

25
HENRIK HERCEG
A király legidősebb fia, trónörökös. Idejét közemberekkel tölti,
amit apja nem vesz jó néven.

WESTMORELAND
IV. Henrik király egyik leghűségesebb szövetségese.

„a Herceg egy csaló kis szélhámos”
(Falstaff)
„ifjúi hanyagságát ostorozta
oly elegánsan, mintha szelleme
egyszerre tanítana és tanulna”
(Vernon)

„Westmorland gróf hétezres csapattal
úton van ide” (Vernon)

BLUNT LOVAG
Tapasztalt katona, de békére vágyik. A királyhoz minden
körülmények között hűséges.

„Néhányan itt nagyon tiszteljük önt,
de bánjuk is, hogy ön ilyen kiváló,
mert nem a mi ügyünket támogatja”
(Szélvész)

JÁNOS HERCEG
Henrik király második fia, Henrik herceg öccse. A király sokkal
megbízhatóbbnak tartja, mint bátyját.

„Gyere, János öcsém! Szűz kardodat
jól mártogattad!” (Herceg)
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LÁZADÓK

A SZEREPLŐ

MIT MONDTAK RÓLA MÁSOK?
„türelmetlen a kis Percy” (Glendower)

SZÉLVÉSZ PERCY
Nevéhez méltón heves vérmérsékletű harcos. Sértett,
mert a király szerinte visszaél hatalmával, amit pedig a
Percy család támogatásával szerzett meg.

„hát darázs csípett, vagy bolond vagy,
hogy nő módján hisztériázol itt,
nem hallasz mást, csak saját nyelvedet?!”
(id. Percy)
„a nemes Szélvész, erények lovagja” (Herceg)

NORTHUMBERLAND PERCY GRÓF
Fiával, Szélvésszel együtt támogatta IV. Henrik
hatalomra jutását. Már nem bízik a királyban, de sokkal
óvatosabb, mint Szélvész.

WORCESTER
Szélvész nagybátyja. Okos, racionális ember. Ő terveli ki
a lázadást.

GLENDOWER
Lázadó Wales-i nemes. Hiedelmekben, próféciákban
hisz. Varázslónak tartja magát.

LADY KATALIN PERCY
Szélvész felesége, Mortimer húga. Szereti a férjét és
aggódik érte.

MORTIMER
A Wales-i Glendower ellen harcolt, fogságba esett, majd
elvette Glendower lányát feleségül. Nem beszél Wales-i
nyelven. Az előző király őt akarta utódul.

„A fenébe, hogy lehet most beteg,
harc idején? Ki a vezér helyette?” (Szélvész)

„A nagybátyja, Worcester … teneked [a királynak]
elszánt rosszakaród.” (Westmoreland)
„Worcester, menj innen! Látom a szemedben
az engedetlenséget, a veszélyt.
Keményen állsz itt s vakmerően” (Király)

„a sátáni Glendower” (Falstaff)
„Kellemetlen, mint fáradt ló” (Szélvész)

„mostantól nem szabad, hogy kérdezősködj:
hová megyek, se azt, hogy mi a célom.” (Szélvész)
„édes Katóm…
Megbízható vagy; de nő vagy, hiába.” (Szélvész)

„feküdj el a szőnyegen
és drága fejedet hajtsd a [feleséged] ölébe”
(Glendower)
„oly lassú vagy” (Glendower)
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DISZNÓFŐ FOGADÓ

A SZEREPLŐ

MIT MONDTAK RÓLA MÁSOK?

POINS
A kocsmai társasághoz tartozik, a herceg és
Falstaff barátja. Szereti megtréfálni a barátait.

„Annyi bátorság sincs abban a Poinsban, mint egy
vadkacsában.” (Falstaff)

27
SZAPORÁNÉ
A Disznófő kocsma tulajdonosa, büszke előkelő
vendégkörére, és néha haragszik Falstaffra, aki
nem fizet.

FALSTAFF
Kövér öreg lovag, rendszerint a Disznófő
kocsmában tanyázik. Henrik herceg atyai jóbarátja.
Pénze soha nincs elég.

BARDOLF
A kocsmai cimborák egyike. A többiek gyakran
ugratják.

„olyan köztes kategória: se hús, se hal, nem tudni,
mire kapható” (Falstaff)

„vén fehér szakállas sátán” (herceg)
„az ifjúság megrontója” (herceg)

„te gazember, tizennyolc évvel ezelőtt elloptál egy
pohár bort és rajtakaptak, azóta folyton elpirulsz
akaratlanul is” (herceg)
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KI MOND NAGYOBBAT?
• Feladat: Találjatok ki kiscsoportokban vagy párban dolgozva hasonlatokat az iskolaszünet
témájára! Hallgassatok meg néhány jól sikerült hasonlatot közösen!
• Feladat:

A hasonlatok után metaforákat keressetek ugyanerre a témára, majd ismét
hallgassatok meg a gyűjtésekből néhány jól sikerült példát közösen!

A Shakespeare-korabeli színház egyik kedvelt eleme a – többnyire komikus hatású –
versengő szópárbaj. A szópárbajban résztvevő szereplők képekkel (hasonlatokkal,
metaforákkal) zsúfolt, pergő szövegek segítségével igyekeznek egymás fölébe kerekedni. A
versengésben az győz, aki szellemesebb, meglepőbb, hatásosabb fordulatokkal nyűgözi le a
másikat, és a – természetesen gyakran jelenlevő – hallgatóságot.
• Feladat: A csoport két tagja folytasson párbeszédet az iskolai szünetről: felváltva
szólaljanak meg, és képek (hasonlatok, metaforák) segítségével jellemezzék a
kiválasztott témát. Törekedjenek arra, hogy (akár egymás képeit is felhasználva,
továbbépítve) egyre nagyobbat, egyre hatásosabbat mondjanak. A harmadik
csoporttag a pontozó, aki egy pontozólapon minden jól sikerült elemre pontot ír
be a versengő feleknek. Egy kör három percig tart, majd szerepcsere után újabb
szópárbaj kezdődik. A játék háromkörös, hogy minden csoporttag egyszer
pontozó lehessen.

Két önként jelentkező (rövid felkészülés, a szöveg előzetes átolvasása után) felolvassa az
osztálynak Henrik herceg és Falstaff szópárbaját.

• Feladat:

Hallgassátok meg Henrik herceg és Falstaff szópárbaját, és vezessetek
pontozólapot az előbbi játékokhoz hasonlóan. Szerintetek ki nyerte meg a
szópárbajt? Vitassátok meg!
Vajon mióta ismeri egymást a Herceg és Falstaff? Milyen jelekből lehet erre
következtetni?

TANÁRI JEGYZET
A játék előadás előtt vagy után is használható arra, hogy a diákok magukon is kipróbálják a Shakespeare-i
dialógusépítés és nyelvhasználat egyik jellegzetességét. Természetesen más fogalommal is lehet játszani.
Az iskolai szünet téma azért célszerű, mert a hozzá kapcsolódó képek a hivatalos világból való kiszakadást,
elszabadulást idézhetik fel, így a darab karneváli rétege felé vezetik a gondolkodást.
„Ha minden nap ünnep volna az évben,
a játékot úgy unnánk, mint a munkát;” (Herceg)
Fontos: A játék utáni megosztás ne az eredmények (győzelmek) bejelentéséről, hanem a játék során
szerzett tapasztalatok megfogalmazásáról szóljon.
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FALSTAFF Henrik! Riki! Te, mondd, hány óra van?
HERCEG Neked elzsírosodott az agyad a sok bortól, meg attól, hogy kigombolkozol vacsora után,
délután a padon alszol, úgyhogy már nem is tudod, vajon mi célból kérdezel dolgokat. Mit
érdekel téged, hogy hány óra van?... Ha az órák borospoharak lennének, a percek libacombok,
az óramutató a kuplerosné nyelve, a számlap a bordélyház cégtáblája, s az áldott napkorong
egy égővörös selyembe öltözött lotyó, akkor érteném. Így viszont mit fárasztasz azzal, hogy
hány óra van?
FALSTAFF Na, most jól beletaláltál, Riki fiam, mert mi, akik pénztárcákból élünk, mi a Hold és a csillagok
18
szerint működünk, nem pedig „az ég tüzes bolygó lovagja, Phoebus” szerint. Nagyon kérlek,
kiskölyök, ha majd Isten áldásával király leszel – bár áldásod alig lesz, legföljebb hatalmad…
HERCEG Miért nem lesz?!
FALSTAFF Annyi áldás se lesz rajtad, amennyit az asztalnál mondanánk egy sovány reggelihez.
HERCEG De miért? Na ki vele, kereken!
FALSTAFF Ide hallgass, kiskölyök, ha király leszel, ne hagyd, hogy minket, akik az éj kegyeit keressük,
19
naplopónak mondjanak, ugyanis mi éjszaka lopunk. Nevezz ki minket Diána erdészeinek,
mert holdfénynél nyúlkálunk a bozótosban. Adjál „udvari tanácsos” címet, mert a
kocsmaudvaron tanácskozunk az éjszakai munkáról. Vonj minket közvetlen irányításod alá,
mert mint a tenger mozgását, úgy irányít minket közvetlenül szűz asszonyunk, a Hold, ugyanis
ő jelzi, hogy mikor érdemes lopni menni.
HERCEG Na, ez jó hasonlat, mert mivel a Hold emberei vagyunk, a szerencsénk is apad-dagad, mint a
tenger a Hold szerint. Mondjuk ha hétfő este nagy akcióval elcsípünk egy teli pénztárcát, azt
kedd délelőtt nagy passzióval elköltjük. Mikor megszerezzük, azt ordítjuk: „Kezeket fel!”,
mikor elköltjük, azt kiabáljuk: „Söröket le!” – Szóval, egyszer lent vagyunk a folyó fenekén,
egyszer fent az akasztófa keresztrúdján.
FALSTAFF Ez igen, lurkó, jól beszélsz!... De, ugye milyen édes nő az én kocsmárosném?
20
HERCEG Mint a szicíliai méz, öreg harcos. És milyen jó bőrben van a csendőr, aki bőrzekét visel!
FALSTAFF Na, na, na, na, te bolond! Már megint kombinálsz és konspirálsz. Mi a frász közöm van a
bőrzekés csendőrhöz?
HERCEG És nekem mi a franc közöm van a te kocsmárosnédhoz?
FALSTAFF Hát, elégszer volt közöd, elszámoltatok ezt-azt. Osztottatok-szoroztatok …
HERCEG Mondtam neked valaha is, hogy fizesd ki a részedet?
FALSTAFF Nem, elismerem, ott te fizettél mindent.
HERCEG És másutt is, amikor volt pénzem. Amikor elfogyott, akkor meg volt hitelem.
FALSTAFF Igaz, de a hiteled nem volna örökös, ha nem te volnál a trónörökös!... Nagyon kérlek,
kiskölyök, ugye nem lesznek akasztófák Angliában, ha te leszel a király? Többé nem fogja a
bátor tettvágyat gúzsba kötni Törvény Apó a rozsdás paragrafusaival? Ha király leszel, ne
akassz föl egy tolvajt se!
HERCEG Én nem, majd te.
FALSTAFF Én? Ez remek! Kiváló bíró leszek!
HERCEG Máris rosszul ítéled meg a tényállást. Úgy értettem, hogy konkrétan te végzed a tolvajok
akasztását, vagyis kiváló hóhér leszel.
FALSTAFF Jól van, Riki, jól van, ez bizonyos fokig passzol a természetemhez, ahogy az is, hogy a
palotádban legyek udvaronc.
HERCEG A lényeg, hogy legyen ruha-ellátmány, mi?
21
FALSTAFF Úgy van, azt a hóhér is kap bőven, mert jár neki az akasztottak ruhája. – Az a baj, hogy rám
jött a melankólia, olyan vagyok, mint egy bánatos kandúr vagy egy láncon tartott medve.
HERCEG Vagy egy kivénhedt oroszlán. Vagy egy szerelmes kezében a lant.
FALSTAFF Igen, vagy egy falusi duda egyhangú dünnyögése.
HERCEG Vagy mondjuk egy ázott nyúl, vagy egy pállott pöcegödör.
FALSTAFF Igazán gusztustalan hasonlataid vannak! Én még ilyen pimasz, szófacsaró, édes ifjú herceget
nem láttam.

18

Idézet valami korabeli dalból.
Diána a Hold istennője.
20
A Shakespeare-korabeli csendőrök erős bivalybőr mellényt viseltek.
21
Valóban ez volt a jogszokás.
(Nádasdy Ádám jegyzetei)
19
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„HENRIK A HENRIK ELLEN, LÓ LÓ ELLEN: KÜZDÜNK, AMÍG AZ EGYIK ELTERÜL.”
/Szélvész Percy/

Henrik herceget és Szélvész Percyt (akinek szintén Henrik a keresztneve) már a darab elején
összehasonlítja egymással a Király. A párhuzam egészen a két ifjú harctéri összecsapásáig
építkezik, anélkül, hogy előtte találkoznának egymással.
Egy-egy önkéntes megkapja a Herceg, illetve Szélvész monológját. Rövid felkészülés (a
szöveg elolvasása után) az osztály előtt, a térben sétálva, de némán olvassák végig a
kezükben levő szöveget. Ahányszor mondatzáró központozási jelhez érkeznek, irányt
váltanak a sétálásban. Az olvasást a szövegben foglaltakhoz illő gesztusokkal, testbeszéddel
kísérik.
• Feladat: Figyeljétek meg a Herceg és Szélvész mozgását, térhasználatát, testbeszédét! Mit
árul el róluk a mozgásuk? Gyűjtsetek minél több megfigyelést!
A megbeszélés után hangos felolvasásban is hallgassátok meg a szövegeket.
Milyen jelentősége lehet annak, hogy a Herceg versben, míg Szélvész prózában
beszél?

• Feladat: Olvassátok el a két monológot, és emeljétek ki azokat a kifejezéseket, amelyek
szerintetek leginkább jellemzik a két szereplőt!
A Herceg a közönséghez intézi monológját, Szélvész Percy azonban „magában
beszél”, a belső gondolatait mondja ki fennhangon. Hogyan járul hozzá ez a
helyzet a két alak jellemzéséhez?
Soroljatok fel minél több jelzőpárt, amelyekkel a Herceg és Szélvész ellentéte
leírható!

TANÁRI JEGYZET
A feladat elsősorban előkészítésre használható. Célja, hogy a két rivális ifjú ellentétére irányítsa a
figyelmet. Beszédstílusukból, szavaikból valóságos jellemrajz bontakozik ki. Szélvész áttetszőbb, kevésbé
bonyolult karakter, a Herceg annál rejtélyesebb…
Kiegészítés: Ha az osztályban erős színházi érdeklődéssel rendelkező diákok is vannak, akik esetleg más
szerepekben is látták már Polgár Csabát (Szélvész Percy) és Nagy Zsoltot (Herceg), akkor az előadás után
újra elővehető a téma, hiszen a szerepek párhuzamossága a színészválasztásban is dilemmát jelent. Vajon
kioszthatta volna a rendező fordítva is ezeket a szerepeket? A színészek karakterét figyelembe véve mit
változtatna az előadáson, ha Polgár Csaba játszaná a Herceget, Nagy Zsolt pedig Szélvészt?
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SZÉLVÉSZ (egy levelet olvasva) „Ami engem illet, barátom, boldog lennék, ha ott lehetnék, tekintettel a
szeretetre, amit a házatok iránt táplálok.” – Boldog lenne? Akkor miért nincs ott?... Amit a házunk
iránt táplál! Ez azt mutatja, hogy a saját istállóját jobban szereti, mint a mi házunkat. Na nézzük
tovább. – „Az akció, amibe belefogtok, veszélyes...” – Hát persze; és veszélyes megfázni, sőt aludni
vagy inni; de közlöm önnel, idióta úr, hogy a veszély csalánja közül szedjük ki a saját biztonságunk
virágait. – „Az akció, amibe belefogtok, veszélyes, a társak, akiket felsorolsz, megbízhatatlanok, az
időpont alkalmatlan, és az egész terv gyenge a hatalmas túlerőhöz képest.” – Azt mondod? Azt
mondod? Én meg újra csak azt mondom, hogy gyáva hülye paraszt vagy, és még hazudsz is. Micsoda
egy barom! Igenis esküszöm, hogy a tervünk minden idők legjobb terve, a társaink hűek és
megbízhatóak. Jó terv, jó társak, remek kilátások. Kiváló terv, nagyszerű társak. Micsoda fagyott lelkű,
utolsó alak! Mikor a yorki érsek személyesen támogatja a tervet, az egész akciót! A rohadt életbe, ha
most ott lennék, beverném a gazembernek a fejét a felesége legyezőjével. Nem elég neki az apám, a
nagybátyám, meg én? Edmund Mortimer, a yorki érsek, és Owen Glendower? És ráadásként a skót
Douglas? Nem elég, hogy itt van mindegyiküktől a levél, hogy jövő hó kilencedikéig megérkeznek a
csapataikkal? Sőt, némelyikük már el is indult! Micsoda hitetlen pogány gazember!... Aha! Lefogadom,
hogy a jeges rémülettől reszketve most megy a királyhoz és minden lépésünket őszintén feltárja neki.
Legszívesebben kétfelé hasadnék és jól megverném magamat, amiért egy ilyen bögre aludttejet
próbáltam bevonni egy ilyen dicsőséges akcióba. Dögöljön meg, mondjon el mindent a királynak – mi
föl vagyunk készülve. Ma este indulok.

HERCEG Én ismerlek jól mindnyájatokat,
s egy darabig csinálom veletek
a tobzódást, a féktelenkedést;
de valójában a Napot utánzom,
mely hagyja, hogy alantas, sűrű gőzök
elfedjék szépségét a nép elől –
aztán, ha úgy dönt, hogy önmaga lesz,
valós fényében megmutatkozik,
s mivel nem látszott, még jobban csodálják,
ahogy legyőzi az ártó ködöt,
mely úgy tűnt, hogy megfojtja teljesen.
Ha minden nap ünnep volna az évben,
a játékot úgy unnánk, mint a munkát;
de ha ritka az ünnep, megbecsüljük:
a váratlan öröm nagyobb öröm.
Így majd ha levetem a léhaságot
s megfizetem, amivel tartozom
22
(bár semmit sem ígértem!) , a világ
rossz véleményére rácáfolok.
Mint fénylő fém sötét háttér előtt,
átváltozásom úgy fog felragyogni:
kiválóbb lesz az emberek szemében,
mert sötét háttere kiemeli.
Tilosban járok még, de ügyesen;
s mikor már nem hiszik, megjavulok.

22

Arra céloz, hogy mint trónörököstől mit várnak tőle – de ezt nem személyesen ígérte, hanem származása révén van ez az
„adóssága”. (Nádasdy Ádám jegyzete)
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AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZ MINT AZ OKTATÁS PARTNERE
IRAM az ÖrkényKÖZben n---> https://koz.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
RÁHANGOLÓ FLESS diákcsoportoknak
Színházi játékokból és beszélgetésekből felépülő kétórás képzelettorna a színház próbatermében, az előadást
megelőző héten. A FLESS-en olyan élményanyag kerül a fejünkbe, amelyet majd az előadás működtet tovább,
amely asszociációkat kapcsol a színházi élményhez. Színházat nézni és figyelni tanulunk, feltérképezzük, mi
közünk lehet a választott előadáshoz.
• A színházlátogatáshoz a kísérő pedagógusnak vendégjegyet (50%), a csoportnak kedvezményt biztosítunk. A
foglalkozások ingyenesek.
• Igény szerint az előadás után közvetlenül is sor kerülhet beszélgetésre a látottakról a színház művészeinek
közreműködésével.
• Örömmel fogadunk reflexiókat és észrevételeket tanároktól és diákoktól egyaránt, ezek komoly segítséget
jelentenek a munkánkban.
• További infó az osztályoknak kínált FLESS foglalkozásokról:
---> koz.orkenyszinhaz.hu/tanari-fless-rahangolo-foglalkozas-diakcsoportoknak
• Jelentkezés ---> iram@orkenyszinhaz.hu

TANÁR I RAM
A TANÁR I RAM műhelyprogramjai lehetővé teszik, hogy a színház iránt érdeklődő pedagógusok betekintést
kapjanak a színházi alkotófolyamatokba és az IRAM munkájába, így saját szakmai hétköznapjaikba is még
hatékonyabban építhetik be a színház által nyújtott lehetőségeket.
• PRÓBANÉZÉS – a TANÁR I RAM tagjait rendszeresen meghívjuk a házi vagy a nyilvános főpróbára, amely után
rövid szakmai konzultációt tartunk.
• ONLINE KÉRDŐÍVES KONZULTÁCIÓ – az új bemutatók kapcsán nagy segítség a színház és az IRAM számára a
pedagógusok jelenléte: kritikájukkal, ötleteikkel, kéréseikkel hozzájárulnak az ifjúsági program folyamatos
fejlődéséhez.
• OLVASÓPRÓBA-DEMÓ – Beszélgetés a rendezővel, a látványtervezőkkel és a dramaturggal. A résztvevők
betekintést nyerhetnek az előadás létrehozásának folyamatába, az előkészületekbe, megismerhetik a díszlet- és
jelmezterveket, és találkoznak azokkal a dilemmákkal is, amelyekkel az alkotóknak a próbafolyamat során kell
szembenézniük. A TANÁR I RAM résztvevői ezekre az alkalmakra is meghívást kapnak.
• TRÉNINGEK – az IRAM munkatársai minden évben több tréninget, workshopot, műhelygyakorlatot
szerveznek a pedagógusok számára különböző témakörök feldolgozásával.
• ISZAP – Internetes Színházi AlkotóPortálunkon, az ISZAP-on diákoknak szóló alkotói pályázatokat hirdetünk. A
felhívásokról a TANÁR I RAM tagjait is értesítjük, és örömmel vesszük, ha diákjaikkal részt vesznek a
pályázatokon.
• HÍRLEVÉL – havonta egyszer jelentkezünk a műhely híreivel, ajánlataival. A hírlevélre feliratkozó pedagógusok
így mindig időben értesülnek a TANÁR I RAM programjairól. FELIRATKOZÁS:

---> koz.orkenyszinhaz.hu

INTERAKTÍV MŰSORFÜZET
– repertoáron lévő előadásainkhoz. Azoknak, akik a szünetben, a hazaúton vagy másnap sem szeretnének infó
nélkül maradni. A színházba érkező diákok és tanáraik számára is szeretettel ajánljuk a mobiltelefonra
optimalizált kapcsolódó kvízjátékokat, mini tudáspróbákat, amelyek végén a színészekkel készített gifek
segítségével kaphatnak értékelést.

---> https://im.orkenyszinhaz.hu

https://koz.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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IV. HENRIK 1-2.
Történelmi dráma

Fordította: Nádasdy Ádám, 2017-ben

Szereplők:
IV. Henrik, Anglia Királya
Henrik, a fia, a Walesi Herceg
Warwick gróf
Westmorland őrgróf, a Király sógora
Főbíró
János herceg, a Király kisebbik fia
Falstaff János lovag
Poins Edward lovag
Bardolf
Peto
Id. Henry Percy, őrgróf
Ifj. Henry Percy, a fia, becenevén Szélvész
Worcester grófja, az id. Percy öccse
Lövő, bűnöző
Szobainas
Katalin, Szélvész felesége
Szaporáné, üzletvezető a Disznófő kocsmában
Ferkó, pincértanonc a Disznófő kocsmában
Mortimer gróf, Katalin bátyja
Owen Glendower, walesi főnemes
Lady Mortimer, Glendower lánya, Mortimer felesége
Douglas, skót főnemes
Küldönc
Vernon lovag
Yorki Érsek
Hastings gróf
Blunt
Lord Bagot
Travers, id. Percy alkalmazottja
Morton
Rendőr
Mowbray gróf, főkamarás
Lady Percy, id. Percy felesége
Paplanos Dolly, prostituált
Humphrey herceg, a Király fia
Tamás herceg, a Király fia
Kopár
Csöndes
| vidéki bírók, sógorok
Rozsdás
Hűvös
Vékony
Sebes
Maczkó
| falusi újoncok

Csuja Imre
Nagy Zsolt
Vajda Milán
Ficza István
Pogány Judit
Jéger Zsombor
Csuja Imre
Znamenák István
Novkov Máté
Dóra Béla
Kaszás Gergő m.v.
Polgár Csaba
Takács Nóra Diána
Kaszás Gergő m.v.
Zsigmond Emőke
Kókai Tünde
Pogány Judit
Kókai Tünde
Novkov Máté
Znamenák István
Zsigmond Emőke
Dóra Béla
Novkov Máté
Zsigmond Emőke
Vajda Milán
Herczeg Tamás
Vajda Milán
Máthé Zsolt
Ficza István
Polgár Csaba
Jéger Zsombor
Novkov Máté
Takács Nóra Diána
Polgár Csaba
Kókai Tünde
Zsigmond Emőke
Znamenák István
Darvas Ferenc m.v.
Dóra Béla
Ficza István
Nagy Zsolt
Jéger Zsombor
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
Bemutató: 2017. október 14.

Az előadást két részben játsszuk, hossza kb. 3 óra 30 perc.

A segédanyag az Örkény Színház ifjúsági programja, az IRAM keretében készült.

https://koz.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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