
pek eljátszásában, ezt mindig „amatőr"
módon teszi, elügyetlenkedi a tündöklést, s
akkor tündököl, mikor nem akarja
túlszárnyalni önmagát. Á stílus, ami maga
az ember, a kaposvári Varsói melódiában
maga a darab is: két maga-tartás
konfliktusainak és egymást ki-egészítő
hullámzásainak története.

Ehhez Zorin darabja is némi módosu-
láson ment át. Á második világháború
utáni években Moszkvában énekesnőnek
tanuló lengyel lány és a borászati techno-
lógiával foglalkozó orosz fiú beteljesü-
letlenül maradó szerelme (hisz egy I947-
eS keltezésű rendelet megtiltotta, hogy
szovjet állampolgárok külföldiek-kel
házasságot kössenek) hamisítatlan
szentimentális történet, mely hatásos
színpadi jelenetekben szól a nagy érzések
fellobbanásáról és fájdalmas kihunyásáról.
A kényszerű elválás után tíz esztendővel
előbb Viktor vetődik el Varsóba egy
borászati delegáció tagjaként, majd újabb
tíz esztendő múltán Helga ad hang-
versenyt Moszkvában. S bár az író jól
ismeri a szerelmi viharok hinta-palintájá-
nak lélektanát, találó és hiteles helyze-
tekben tudja felvillantani az érzések mu-
landóságának és maradandóságának meg-
annyi életszerű paradoxonát, azt az
anakronizmust, ami a későbbi, véletlen-
szerű találkozásokban szükségszerűen el-
távolítja egymástól Helgát és Viktort, mai
szemmel olvasva az eredeti Varsói melódia
mégis túl patetikusnak tetszik. A mostani
kaposvári változatban nem is az a lényeges
módosulás, hogy Zorin hősei jelentősen
szűkszavúbbak lettek, hogy itt több bízatik
a színészi gesztusra és megjelenítő
képességre, s kevesebb a fellengzős
szavakra, mint az eredeti-ben, ennél
fontosabb, hogy az egész elő-adás
hangneme kevésbé teátrális, kevésbé
tragikus, inkább tragikomédiának
nevezhető, ám épp attól tud autentikusan
drámai lenni, hogy groteszk, hogy Helga
is, Viktor is a maga esendőségében kerül
közel hozzánk. Elfogadjuk és
megszeretjük, kortársainknak érezzük
őket, itt és most; a történelem, a felidézett
miliő mindehhez inkább csak kulissza,
alkalom két színésznek, hogy az emberi
sorsról valljanak.

Ha azt mondtam fentebb, a Varsói
melódia igazi Pogány-Koltai színház, ez azt
jelenti, többek közt arra jó nekik e darab,
hogy olyasmit mutassanak meg magukból,
ami eredendően a sajátjuk, színészetük
lényege. Az eredetileg próba-teremül
szolgáló kaposvári stúdió az ország
legparányibb színháztermei közé

tartozik, így a játéktér eleve „kényszer-
helyzetet" is teremt: a természetes emberi
gesztuson kívül itt más nem él meg. Nem
is tehettek egyebet, mint amit valószínűleg
egyébként is megtettek volna: le kellett
„fordítaniuk" a nagy érzések színházát
egyszerű hétköznapi történetre. Azaz nem
a nagybetűs érzelem, nem a szerelmi
romantika felől közelítik meg az embert,
hanem az emberből, az emberben, akiben
vágy és esendőség, szárnyalás és bukás,
érzelmi odaadás és ellaposodás együtt
van, felfedezik azt, ami a „szív kérdése",
ami színház is, élet is, szerep is, szerep
mögötti valóság is: a szerelmet, mely
teljességnek mutatja magát, mégis
tünékenynek bizonyul. z előadás egyik
legmegkapóbb jelenetében Helga sírva
bújik Viktorhoz, s arról be-szél, milyen
szörnyű, hogy a vágyak, melyek nagyok
és határtalanok, minduntalan korlátokba
ütköznek. A kaposvári Varsói melódiában
ezek a korlátok nem annyira a külső,
objektív nehézségeket jelentik, inkább
azokat a belső gátakat, amelyek magából
az emberi természetből fakadnak. S így
Helga és Viktor történetének érzelmi
gazdagsága a Pogány-Koltai színházban
épp „profanitásában" rejlik. Ebből születik
meg az a bensőséges színész-néző viszony
is, ami a legnemesebb színházi értékek
közé tartozik: személyes ismerősként
őrizzük meg magunkban őket.

E számunk szerzői.

CSERJE ZSUZSA
a Radnóti Miklós Színpad rendezőasszisztense

DOBÁK LÍVIA
a Vígszínház rendezőasszisztense

FORRAY KATALIN újságíró,
a SZÍNHAZ munkatársa

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

GYÖRGY PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének tudományos
ösztöndíjasa

ISZLAI ZOLTÁN újságíró,
az Élet és Irodalom rovatvezetője

MIHÁLYI GÁBOR újságíró,
a Nagyvilág rovatvezetője

NÁDRA VALÉRIA újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

RÓNA KATALIN újságíró,
a Hungarian Travel Magazine munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,
a Színházi Intézet főmunkatársa

TATÁR ÉSZTÉR
a Nemzeti Színház rendezője

VINKÓ JÓZSEF
a József Attila Színház dramaturgja

DOBÁK LÍVIA

Az eszköztelenség
eszközei

Kállai Ferenc és Cserhalmi György
a IV. Henrikben

Két felismerhetetlen alak fekszik elöl a
színpad szélén, az utcai lefolyót jel-
képező rácstéglalap mellett. z előző
éjszaka mámorosító részegsége nyugodt-
tá, kiegyensúlyozottá teszi álmukat. Egyi-
kük hason fekszik, "kabátját" fejére húz-
va, a másik féloldalt - a közönségnek
háttal -, csak borzas szürkésfehér haját s
kopaszodó feje búbját lehet látni. Utóbbi
hangosan horkol, a megelégedett em-
berek kiegyensúlyozottságával. Horkolá-
sa nem direkt, tehát nem sértő, nem ne-
vetésre vadászó: természetes.

Társa a hirtelenébredők rugalmassá-
gával ugrik talpra, fel-alá járkál. Igyek-
szik összeragasztani a tegnapi eseménye-
ket, összegezni a történteket, miközben
konstatálja a másnapot. Csípőre teszi
kezét, amikor a horkolóra téved a
tekintete, majd felrugdossa az alvót.

Á másik - kettőjük közül az idősebb -
abbahagyja a horkolást, morog, majd
hirtelen felül. Á sokszor másnaposok és
mindig ráérők nyugalmával tekint körül,
homlokát összeráncolja, az előbbi álom
édes zamata még ott fénylik z ajkán. z
időn és térenkívüliségből most tér
magához, elsimítja borzas ha-ját,
ráhunyorog az előtte álló, nála jóval
mozgékonyabb fiatalemberre, s a sehova
sem sietők kíváncsiságával meg-kérdezi :
„Mennyi az idő, kölyök ?"

E két férfi, Harry herceg és Falstaff.
Harry, a trónörökös, aki a királyi udvar
etikettszerű, zárt és hideg világát meg-
unva, Falstaffhoz, az útonálló kompánia
vezéréhez, a cinikus, dorbézoló kövér
lovaghoz társult. Vas István Shakespeare-
tanulmányában így ír kettőjük
viszonyáról: „Amikor Falstaff »az
éjszaka rendjének lovagjai« és a »hold
kedvencei« kitüntető címével jellemzi
rablóbandájukat, válaszában Harry így
folytatja a szólamot: »mi holdemberek«
igenis vállalva tehát a züllött lovag-rend
közösségét. z egész első részből
nyilvánvaló, hogy érdekli őt ez a hold-
élet, sőt élvezettel veszi ki belőle a ré-
szét." A két férfi kapcsolatának ez a leg-
idillisztikusabb, legegyetértőbb jelenete,
a darab további részében ez az elválaszt-
hatatlannak tűnő barátság egyre inkább



lazul, a „tanítvány" először csak ugratja
„tanárát", később játékosan bár, de
hajthatatlan akarattal rákényszeríti hercegi
szándékát (jelzi ezzel az uralkodó és az
alattvaló kapcsolatát) egészen a régi barát
végleges megtagadásáig.

E két szerepet játszó színész: Kállai
Ferenc és Cserhalmi György a IV.
Henrikben. Azt hiszem, nem szükséges
rangsorolnunk, hogy kettőjük közül
melyiket illeti meg az elsőbbség, mert
mindketten talán pályájuknak legnagyobb
alakításához érkeztek el. Annyira függnek
egymástól, hogy munkájuk s ennek
következményeként sikerük is közös és
egyenrangú.

Jourdain úrtól Falstaffig

Utoljára az Úrhatnám polgár nemzetibeli
előadásában láttam Kállait. Jourdain úr-
ként a sziporkázó sokarcúság, a minden
helyzetre külön-külön reagálás, a
külsőséges harsány eszközök hajszálon
múló precíz, ízléses használata jellemezte
alakítását„ Egészen addig önfeledten ne-
vettünk ostoba, felkapaszkodó, nemesi
rangra áhítozó polgárán, amíg az egyre
groteszkebbé, szívszorongatóbbá váló
bohócálarc össze nem tört, s a maszk
mögött megláttuk Jourdain úr igazi emberi
arcát.

E kiváló alakításra emlékezve ültem be
a Nemzetibe, bevallom őszintén, féltem,
hogy óhatatlanul (a színész szán-dékán,
akaratán kívüli objektív okok miatt)
szembetalálkozom a tavalyi szerep mozaik
darabjaival. Hiszen természetszerűen
mindegyik színész hangja, mozdulata,
reagálása, gesztusrendszere magával
hordja előző szerepeit, s ezek bizonyos
módosulással a későbbi szerepekben is
megtalálhatók. Kállai Ferenc esetében
azzal a csodával állunk szem-ben: Falstaff-
alakítása gesztusrendszeré-ben egyáltalán
nem hasonlít előző szerepeihez. Falstaff az
ő alakításában szeretetreméltó lény, akinek
minden, akár tettben, akár szóban
elkövetett botlását, bűnét meg tudjuk
bocsátani azért, mert önmagát és
cselekedeteit is huncut kritikával képes
szemlélni.

Kállai nemcsak mondja, de valójában is
igazi lovag, tartásában van ugyanis egy
bizonyos elegancia, amely kiemeli a többi
tolvaj társaságából, s Harry világához
közelíti egy kicsit. Az első jelenetben
öltözetének rendetlensége a részegek
másnapjának egyik sajátossága, nem pedig
a figura jellegzetessége. Mind-ezt
bizonyítja az is, hogy többi jeleneté-ben
öltözéke kifogástalan, a kettős rab

lás után sem tépi meg ruházatát, csupán
kardját és lándzsáját csorbítja ki, a harc
bizonyítékául. Amikor a király a csata
előtt fogadja a lázadók követeit, az alul
álló Falstaff tartása legalább annyira úri és
elegáns, sőt elegánskodó, mint bármelyik
nemes úré vagy akár a királyé. A darab
során végig püffedt és dagadt fickóról
beszélnek, pedig Kállai nem kövér, nem
hájas, tehát külsőleg sem taszító figura,
csupán pocakos. Gömbölyded alakjára,
kövérségére, nehéz járására azonban
mindig hivatkozik, ha ebből előnye
származhat. Nem fizikai adottsága, hanem
lustasága teszi gyaloglásra alkalmatlanná.

Felszínesen azt mondhatnánk erre az
alakításra, mint ahogy Cserhalmiéra is,
hogy eszköztelen. De hisz tudjuk, hogy a
színész mindenképpen valamilyen
eszközzel dolgozik. Kállai kedves, huncut,
játékos, egyedülálló filozófiával és
élnivágyással teli figurát ábrázol, aki nem
is annyira részeges, korhely és csaló, mint
amennyire állítják róla, s mint ahogy
önmagát beállítja. Hazugságai is
elsősorban játékosságából erednek, a
dicsőséget hajszolása pedig inkább gro-
teszk, mint ellenszenvesen törtető.

Szócsavaró öregember, aki úgy hazudik,
hogy nem ellenfelét akarja meg-győzni,
hanem egyrészt önmagával el-hitetni,
igaznak tudni a hazugságot, más-részt
pedig játékba, a hazugságot igaz-nak
újraszülő játékba akarja bevonni
partnereit, mert tudja: csak a játék, a
játékosság feledteti el az élet nehezebb ol-
dalát.

Filozófiája, életbölcselete monológjai-
ban nyilvánul meg a legegyértelműbben.
Lenézi és szégyelli saját magát azért, mert
hasznot húzott a háborúból, s csupa
fizetésképtelen tesze-tosza frátert sorozott
be, akikről az a véleménye, hogy a
katonaságra, a harcra alkalmatlanok.
„Emberi szem még nem látott ilyen ma-
dárijesztőket. Hogy én nem megyek velük
végig Coventryn, az biztos."

Gyávasága nem teszi megvetésre
méltóvá, inkább mosolyt csal ajkunkra.
Ebben az alakításban Falstaff nem válik
nevetségessé, noha Harry több ízben ki-
figurázza, mert ő az, aki saját magán a
legjóízűbben nevet. Életfilozófiájának és a
becsületről vallott véleményének meg-
nyilvánulása az a monológ, amelyben erről
beszél: „Mi a becsület? Egy szó. És mi ez
a szó, ez a becsület? Levegő. Ez a tiszta
számvetés! És kié a becsület? Aki szerdán
meghalt. És érzi a becsületet? Nem. Hát
hallja? Nem. Ak

kor hát a becsület nemis érzékelhető ? .. .
a becsület csak festett halotti címer; és
ezzel véget ér az én katekizmusom."

Apró mozdulatokból, jellegzetes vissza-
visszatérő gesztusokból épül fel ez a
figura. Nem reagál minden mondatra
külön-külön, nem tesz hangsúlyossá és
nem választ el egymástól minden
mondatot, mint ahogy az Úrhatnám
polgárban tette, hanem az egyes
szituációkra egyetlen gesztussal reagál.
Ezek a gesztusok apróbbak, finomabbak,
mint az Úrhatnám polgárban. Belül-ről, a
figurából adódnak; ösztönös jelei
gondolatainak. Legyintéssel reagál arra:
mi lenne társaival, ha nélküle rabolnának
a gadshilli országúton. Ebben a le-
gyintésben benne van: az egész kaland
nem érne semmit, ha ő nincs ott. Majd-
nem minden jelenetben legyintéssel reagál
Sürge asszony jelenlétére. Ez nem azt
jelenti, hogy konkrétan mindig kéz-
mozdulatról van szó. A legyintés (eb-ben
az értelemben) az öregasszonyról alkotott
véleményének a jelzője, mely-nek
kifejezőeszköze lehet maga a kéz-
mozdulat, vagy egy pillantás, vagy csak
annyi, hogy megvakarja a keze fejét, je-
lezve: Sürge asszonyt levegőnek nézi.

Cserhalmival ellentétben, általában ke-
veset mozog, illetve helyváltoztatásai
precízek, kiszámítottak. Ha dühös, mert
felingerelték, vagy csak eljátssza a
haragvót, hátrafont kézzel járkál, de
mindig ugyanazt a távolságot járva be,
ugyanazon a ponton fordulva. Csak a
gadshilli kaland jelenetben és az első rész
végén, a lázadók elleni harcban
mozgékonyabb. z előbbi jelenetben
felfokozott idegállapotának jellemzője: egy
helyben ágál, dühöng, amikor rá-jön, hogy
lovatlanná tették, és szintén egy helyben
állva buzdítja társait a fosztogatásra.
Amikor őt fosztja ki az álruhás Harry és
Poins, akkor a menekülés jelzéseként egy-
egy lépést tesz előre és hátra, szándéka
ezzel az, hogy inkább vegyék el a pénzt, de
fáradság és ütleg nélkül ússza meg a
dolgot.

Hazugságai összefüggésben vannak
gyávaságával. Hiszen azért hazudik, mert
gyávasága lehetetlenné teszi, hogy egyenes
úton legyen győztes. Hazugsággal
igyekszik gyávaságát leplezni, úgy, hogy a
vágyott eseményt igaznak, való-nak tünteti
fel, s így azt hiszi, gyávaságától is
megszabadult. Percyék lázadásának
leverésekor azonban őt is meg-csapja a
dicsőségre, a „babérra" vágyás szele.
Önvédelemből, pontosabban: végső
elkeseredésében fekszik le a földre,



az ellenség csapása elől, halottnak tettetve
magát. A halálfélelem s a háború elő-
nyeinek élvezete, a dicsőségre és juta-
lomra törő hiúsága juttatja el odáig, hogy a
halott Percybe beledöf kardjával. Kállai
Falstaffjának ezt a halott-gyalázást is meg
tudjuk bocsátani, hiszen olyan komikus és
egyben tragikus, ahogy a hátán cipelve
ellenségét, jutalmat koldul, mialatt a király
és kísérete észre sem veszik őt. Ennél a
pillanatnál csak akkor szánandóbb, amikor
Harryban, a tanítványában csalódik. z V.
Henrikként nem akarja megismerni, s mint
élete sötét múltját végleg eldobja magától.
Falstaff örömtől ittasan nagy-képűen is
viselkedett Harry megkoronázásának
hírére, ígért barátainak állást, nemesi címet
s főként tartozásainak visszafizetését. A
váratlan hírre kiteljesedett, pirosabb lett az
arca, hangja meg-változott, mozdulatai
felgyorsultak. Ugyanilyen ütemben fagyott
arcára a mosoly. A megtagadtatástól agya
szinte megszűnt működni, mint egy süket-
néma, úgy állt az események középpont-
jában. Karja, mely Harry köszöntésére
emelkedett a magasba, ugyanebben a
tartásban merevedett meg V. Henrik
hangjára, majd lassan, mint akinek a
reflexei letompultak, fordult Balgáék felé.
Még egy utolsó hazugsággal akarva el-
hitetni, inkább csak saját magával : „ .. .
majd titokban küldet értem, mert látod, így
kellett alakoskodnia a világ előtt.

Ne féltsd, Balga úr, az előmenetelemet, én
leszek az az ember, aki naggyá tesz
téged."

Ha a Jourdain úrral kapcsolatban a
mindenre külön-külön reagálásról beszél-
tünk, azaz a kiemelésről, itt feltétlenül
meg kell említeni az eldobott monda-tok
jelentőségét, melyek éppen ettől az
eldobástól emelődtek ki, jelezve ezzel egy
új gondolatsorra váltást.

Kállai első jelenetében ezt mondja
Harrynak: „Abba kell hagynom ezt az
életet, és abba is hagyom." Az első
mondatrész után, amely a megvalósítandó
célt tartalmazza, szünetet tart, majd
hirtelen, más hangon és más be-
szédtempóban fejezi be mondanivalóját.
Ez matematika. Következő mondata már
jelzi: mindez úgysem fog sikerülni.

A walesi hercegtől V. Henrikig

„Ha levetem majd léhaságomat / S be-
váltom azt, amit meg sem ígértem, /
Megcáfolom a világ véleményét / Azzal,
hogy jobb leszek saját híremnél" - mondja
Cserhalmi György a darab első
jelenetében.

Erre a két mondatra építhető fel
alakításának egésze. E kinyilatkoztatás
jelzi egyrészt azt: a herceg tisztában van
életmódjának helytelenségével, azaz
cselekedeteit kívülről tudja szemlélni,
helyzetét majdnem olyan reálisan látja,
mint apja, a király.

Sőt, talán még reálisabban, hiszen egy-

ben azt is tudja: ez a kicsapongó élet csak
időleges lehet. Boldog ezek között a
tolvajok között, élvezi az élet kellemes
oldalait, az ivást, a nőket, egymás ugra-
tását, sőt, még rablásba is belemegy, ha az
egy nagyszerű ugratás része. Örül, ha a
pincérek, a csaposfiúk ivócimborája lehet,
ha saját nyelvükön beszélhet velük, de ha
teheti, kifigurázza papagáj létüket. Viszont
hercegi rangját latba veti, sőt, „rájátszik"
arra, ha barátait veszély fenyegeti.
Természetesen így is tisztelik benne a
trónörököst, s még Falstaff is tart tőle.

„Harry, te tudod, hogy amennyiben férfi
vagy, merek, de amennyiben herceg vagy,
úgy félek tőled, mint az oroszlánkölykök
ordításától." Cserhalmi mozgáscentrikus
színész. Gesztusrendszere - Kállaival
ellentétben - a mozgás totalitásából épül
fel. z egyes szituációkra egész testével
reagál. Eddigi pályájának azért ez a
legkiemelkedőbb alakítása, mert most vált
a legökonomikusabbá a gondolat és a
mozgás viszonya. Rugalmas mozgása a
játékosság, a játék élvezetének
kifejezőeszköze. Harry fejlődésé-nek útja
mérnökien precíz felépítésű. A darab
indulásakor túlnyomó a játé-kos, az
utánzó elem, később a hiúság, a
férfibizonyítás és a hatalom vágya lép
előtérbe, s ez határozza meg tetteit. „z
ország ég, Percy magasan áll; / Vagy ő
vagy én, de egyikünk leszáll."

z előadás legmulatságosabb és leg-
játékosabb jelenetei azok, amelyekben
Falstaff és Harry együtt mulat, amelyek-
ben a tanítvány túl akar tenni mesterén,
annak gyengéit kifigurázva. Ezek közül is
a legjobban megkomponált, a gadshilli
kaland utáni találkozásuk a fogadóban.
Miután a fogadós bejelentette Falstaff
érkezését, Harry felkészül fogadására. A
látvány azonban még az ő képzeletét is
felülmúlja. Egymás mögött libasorban
érkezik be a megvert had. Bardolf orra
véres, a többiek ruházata megtépett,
kardjuk kicsorbult. A gyász-menet végén
Falstaff lépdel, nem néz körül, nem
reagálja le a várakozók kíváncsi tekintetét,
hanem megy előre, egyenesen karosszéke
felé. Harryt észre sem veszi, egyetlen
mondatot hajtogat, egyre dühösebben: „A
nyavalya tör-jön ki minden gyávát."

Kállai dühöng, morog, fel-alá járkál,
mint aki csak arra vár, hogy megkér-
dezzék : „Miről van szó ?" Harry kérdé-
sére a nagyothallók lassúságával fordul a
herceghez, s eljátssza: nem érti Harry
kérdését, hiszen mindenki tudhatja,

Cserhalmi György és Kállai Ferenc a IV. Henrikben (középen Benedek Miklós)



mi történt. S ekkor elindul a lavina; rész-
letesen ecseteli hősiességét, bizonyítékul
az asztalra tett kardot és lándzsát
kimutatja, s nem veszi észre: mindezen
Harry milyen jól mulat. Igaznak hiszi a
hazugságot, egyre jobban belelovalja
magát, s mikor Peto enyhítené, mozdulata
megakad a levegőben, szeme ki-tágul, úgy
tesz, mintha a becsületébe gázoltak volna.
Összeszámolja: hány embert ölt meg (ez a
szám minden mondat után nő), miközben
mögötte nyíl-tan összenevet Harry és
Poins.

A herceg rajtakapja a hazugságon,
bizonyítékul bevallja: Poins és ő volt a két
támadó a viaszosvászon öltözetben. Kállai
mozdulata megmerevedik a levegőben,
összehúzza szemét, szája nyitva van; azt
hinnénk, most esik össze, ha-zugságát
bevallva. Ehelyett a legtermészetesebb
hangon közli: „Az Úristenre esküszöm,
olyan pontosan rád ismertem, mint ahogy
csak az ismerhetne meg, aki csinált."

Örvendezik, amikor kitalálja: csak
ösztönösen volt gyáva. "játsszunk rög-
tönzött komédiát" javasolja Kállai, s ezzel
fátylat boríttat a múltra.

Kállai-Cserhalmi nagy bohócszáma
következik! Először Falstaff eljátssza a
királyt (trónszéke karosszéke, fején a
korona, párnája, amelyről nevetségesen
lóg le a díszzsinór négy rojtja), Harry
pedig önmagát alakítja. Majd szerep-csere
következik. Cserhalmi felteszi a
karosszéket az asztalra, ő IV. Henrik, de
nem IV. Henriket, hanem a kollégát
utánozza, nagyon ügyesen, ettől kacagtató
a jelenet. Kállai pedig Harry, illetve
Cserhalmi György. „Én meg itt állok" -
mondja, s utánozza Cserhalmi jól ismert
mozdulatát, egyik lábát előretéve, kezét
csípőre szorítva. Kállai test-tartása,
kézmozdulata és hangsúlya a régi
Cserhalmit utánzó, hiszen ebben az
előadásban Cserhalminak sikerült le-vetni
mindazokat a megszokott mozdulatokat,
hangsúlyokat, a hirtelen kitöréseket,
amelyeket az elmúlt évek alatt túlságosan
megszoktunk tőle. játékában az előbb
említett mozgásigény maradt meg és gyors
váltásai. Az előbbi később elcsendesedik,
jellemének alakulásához idomul,
kiszámítottabbá, egyre céltudatosabbá
válik, ennek végső eredménye: az a lassú,
királyi mozgás, ahogy utolsó jeleneteire
bejön, illetve lejön a lépcsőn.

A falstaffi jelenetekben megszokott
temperamentumos megjelenés, mozgás
már az első rész végén, Percy legyőzése-

kor szűkebb mederbe terelődik. A két
férfi viadala nem önmutogató, kaszkadőri
ügyességet bizonyító, hanem a stilizált
párbaj precíz végrehajtása. „A játsszunk
rögtönzött komédiát" jelenettől kezdve
egyre jobban eltávolodik Falstafftól,
eddigi ugratása egyre komolyabbá válik,
nehéz feladatokat bíz barátjára,
olyanokat, amelyek szinte felülmúlják
Falstaff erejét.

Cserhalmi nem apja vádló szavaitól,
hanem Percyvel szembeni bizonyítás-
vágyától változik meg, végül pedig a
hatalomért mond le régi életéről. jel-
lemfejlődése szakaszos. Első jelenetében
ő maga veszi el Falstaff kulacsát, hogy
még egy kortyot igyon az előző napi
részegségre. Később ő maga tartja,
nyújtja a kancsót a szomjazó bandának. A
harcban viszont korholja Falstaffot,
amikor az az ütközet közepén kard
helyett kulacsát nyújtja.

„Mély álom ez, oly álom, mely nem
egy Angol királyt választott már cl ettől /
Az aranykarikától, tőlem a / Bánat vér- s
könnyadója jár neked / S a természet meg
a fiúi hála I Most meg-fizeti bőven, jó
apám / Nekem meg a királyi korona jár . .

Olyan gyengéden, féltve tartja kezében,
mintha félne: elrepül kezéből a hatalmat
jelképező tárgy. Óvatosan a fejére teszi.
Azt hiszi, álmodja mindezt, gyerekes
örömmel leveszi, nézegeti: „S ahogy
tőled kaptam e kardot I Fiam-nak én is
úgy adom tovább."

Mint egy szelíd kisgyermek, aki szé-
gyelli tettét a felnőttek előtt, úgy lép be
újra a színpadra, nem mer ránézni
csalódott apjára, zavartan védekezik.

Az apai megbocsátás azonban újra
erőssé és tudatossá teszi. Két izmos kar-
ját nyújtja apja felé, mintegy bizonyíté-
kául annak, hogyha eljön az idő, s helyt
kell állnia, az egész világ ellen megvédi
örökségét.

Falstaff és Harry utolsó találkozása:
„Ne hidd, hogy az vagyok még, aki vol-
tam. Isten tudja, s hadd tudja a világ is,

hogy elfordultam régi önmagamtól . . ." -
mondja, s végképp hátat fordít
Falstaffnak és vele régi életének.
Cserhalmi útja a walesi hercegtől V.
Henrikig ugyanolyan egyenletes, fegyel-
mezett, precízen kidolgozott, mint utol-só
kivonulása a színpadról.

Falstaff: Kállai Ferenc (Szacsvay Lászlóval)(Iklády László felvételei)


