
Részletek hangzottak el Esterházy Péter és
Nádas Péter műveiből. Az est „doyenje"
Mészöly Miklós volt. Míg ezeket az írókat
a közös stílusjegyek rokonítják,
rokoníthatják, addig a decemberi szám
szóvivője, Gyurkovics Tibor bevallottan
eklektikusan válogatott - főként ro-
konszenve alapján. Igy gyűjtötte csokorba
- egy estére Csukás Istvánt, Hernádi
Gyulát, Mándy Ivánt, Kiss Dénest. A
műsorvezető-szerkesztő személyisége
óhatatlanul meghatározza az ilyen estet.
Gyurkovics Tibor - aki színésznek is
kiváló! - annyi kötetlen humort, élcet és
okos csipkelődést tudott vinni a be-
szélgetésekbe, hogy képes volt fenntartani
az érdeklődést. Az ilyen íróbeszél-
getéseknek ugyanis csak akkor van lét-
jogosultságuk, ha nemcsak a partnerek
szórakoznak jól, hanem a hallgatót is
lekötik.

Kétségtelen, hogy a Radnóti Színpad
hangos irodalmi folyóirata elsősorban ér-
telmiségi közegnek szól, irodalomértő és -
pártoló hallgatóságra számít. De éppen
erre van szükség. Egy ilyen irodalmi kis-
színház a pesti „Broadway" árnyékában
saját közönséget kell hogy toborozzon. És
ez elsősorban éppen ebből a rétegből
kerülhet ki. Csak üdvözölhetjük az új
vezetés okos kezdeményezését, amely a
régi pesti irodalmi élet szellemi pezsgését
próbálja életre kelteni. Ez a változatosság
színházi életünkre is ráfér.
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BÉCSY TAMÁS

A zsarnok
és a megbocsá

A Madách Kamarasz
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határolja Shakespeare S
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nagyon szép és jó érte
és ez a jó benyomás
áthat. Ezért mondható,
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Két színházunk muta
művét: a Madách Kam
cikket közlünk a ké
szeggel az úgynevezett
szakirodalomban. Ak
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cselekedeteik mozgatór
az előadásokban is gy
fogások.

Az itt következő cik
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Elsősorban mégsem a
egyensúlyt teremtsünk.
megközelítések és az
azonosan értelmezi a
pen viszonyul a rende
nemcsak a két cikk k
szerzők saját téziseik
ítéletüket. Ilyenformán
értelmezési lehetőségein
folyamat megismeréséhe
tó

ínház színpadán
ontszínű függöny
zeget szeggel című
ét. Elhelyezésük
, négy a bal olda-
gben illeszkednek
gnak, bár-melyik
st biztosítson, s
ggöny zárja le a
önyökkel kerített
élesen kiemelik,

ég öleli körül. A
majdnem azonos
l, a Hercegé --
- a nyolc csont-
tvány mindvégig

lemben kellemes;
minden jelenetet
hogy a látvány

elmondott megje-

lenítésmódot átszínez. (A díszlet Götz
Béla, a jelmez Vágó Nelly munkája.)

Az uralkodó Herceg elhagyja Bécs
városát, s a hatalmat Angelóra ruházza.
Erre a lépésre két oka van. Az egyik: a
törvények kemények, de jók; ám ő már
régóta elnéző, s a törvény erejét nem ér-
vényesíti. Az a véleménye, ha ő szigorí-
taná meg a rendet, érvényt szerezve a
törvényeknek, zsarnokká válna, hiszen
éppen az ő enyhesége „kapatta el" a né-
pet. Ebben a gondolatban a zsarnokság
egyik koncepciója jelenik meg; vagyis:
az a zsarnok, aki bűnként üldözi és szi-
gorúan bünteti azokat a tetteket, ame-
lyeknek az elkövetését az ő elnézése,
engedékenysége tette lehetővé. Ugyanen-
nek a zsarnokkoncepciónak egy másik
aspektusa jelenik meg a későbbiek folya-
mán: zsarnok az, aki bűnnek minősíti és
keményen megtorolja azt a tettet, amit ő
is elkövet. Ebbe pontosan illeszkedik az a
gondolat, hogy a törvények csak a bűnt
ítélik el, de nem a bűnöst; a tettest pedig
olyan bírónak kell elítélnie, aki
makulátlan.

Shakespeare Szeget szeggel című művé-
nek ez a gondolatköre kétségkívül kap-
csolható mai társadalmi életünkhöz, talán

Értelmezésváltozatok

tta be egyidőben Shakespeare Szeget szeggel című szín-
araszínház és a veszprémi Petőfi Színház. Alább három

t előadásról, s ez némi magyarázatra szorul. A Szeget

„problematikus darabok" között szerepel a Shakespeare-
adnak, akik a vígjátékok, között tárgyalják, bár
első három felvonása inkább komor tragédia. Mások eleve

lik, de ezen az értelmezésen belül is ellentétesen elemzik az
arab vitatott pontjai közé tartozik a szereplők jelleme,
ugója, lélektani és társadalmi háttere. Ennek megfelelően
akoríak az egymástól eltérő, olykor merőben ellentétes fel-

kek közül egy a budapesti, kettő a veszprémi előadásról
rzőinek bíráló álláspontja szögesen eltér egymástól: az első
dja, a második erényei ellenére is elutasítja a produkciót.
zért közöljük mindkettőt, hogy valamiféle mesterséges
Sokkal inkább azért, hogy érzékeltessük a szellemi
értékítéletek dialektikáját. Lényegében mindkét cikk

z előadást, a különbség inkább az, hogy a szerző mikép-
zői világképhez. Kis túlzással azt mondhatnánk, hogy
özött, hanem a két cikken belül is látens vita feszül: a

és antitézisek egymásra építésével alakítják ki végső érték-
mindhárom írás közelebb visz a Szeget szeggel

ek bővítéséhez és nem utolsósorban a kritikai alkotó-
z.



kétféle módon is. Lehet a színjátékmű
hangsúlyát erre a zsarnokságkoncepcióra
tenni, amely alól a Herceg önmagát
kivonja, s másra hárítja, amivel a zsar-
nokság másik arculatát hívja életre. Hiszen
el lehet játszani, miszerint a Herceg
gyanítja, mi fog történni. Ismeri ugyanis
Angelót, mert kimondja, Angelo élete
nyitott könyv. A Herceg tudja, Angelónak
volt egy menyasszonya, Marianna, akit
elhagyott, miután a lány elveszítette
hozományát. Ám ezt a visszalépést mással
indokolta: állítólag foltot talált a lány
becsületén. S a hatalomhoz jutott Angelo
elköveti azt a tettet, amelyre
egyéniségében potenciálisan lehetőség

volt: halálra ítél egy ifjút, Claudiót, mert
teherbe ejtette szerelmesét. S mikor
Claudiónak a húga, Izabella kegyelemért
esdekel, Angelo ennek fejében Izabella
testének kincseit s szüzességét kéri. Az
Izabella és Angelo közötti második jelenet
tehát a zsarnokság megszületését
jelenítheti meg. A zsarnokot itt nem az
alattvalók félelme vagy tehetetlensége
szüli, hanem a hatalom érvényességi
körének abszolút korlátlansága. Shakes-
peare korában még egységes volt a világ-
megélő és -megítélő koordináta-rendszer,
aminek ékes bizonysága, hogy gazemberei
mindig magukról is tudják, hogy azok.
Angelo is tudja, ki is mondja, mi-

szerint zsarnok lesz: azért követelheti
Izabella áldozatát, mert olyannyira ma-
kulátlan az ő híre, és oly korlátlan a hatal-
ma, hogy még akkor sem hinne senki a
lánynak, ha kikürtölné.

Társadalmi életünkben tapasztalható,
hogy vannak ám, akik bűnnek minő-sítik
mások esetében azt a tettet, amit ők is
elkövetnek. A zsarnokságkoncepció-nak
erre az aspektusára is lehet tenni a
színjátékmű hangsúlyát. Ezt pedig nyil-
ván az Angelót játszó színész alakításán
keresztül, Angelo egyéniségének a meg-
formálásával lehet leginkább érvényre
juttatni.

Egészen valószínű, hogy bizonyos ka-
rakterekhez, foglalkozásokhoz és emberi
alaphelyzetekhez stb. minden korszakban
más és más metakommunikációs, nem
verbális megnyilvánulások tartoznak
hozzá. Például a második világháború
utáni előadásokban a zsarnokokat - bár-
mely korszakban játszódott a mű a -
Hitler-Mussolini-féle gesztusrendszerrel
formálták meg. Székhelyi József Angelo-
alakjából ez már szükségszerűen hiány-
zik. A zsarnoki egyéniséget s ezen egyé-
niség nem verbális megnyilvánulásmód-
jait - vagyis a színész művészetével meg-
formálhatót - minden korszak a maga
tapasztalatának, valamint az érvényben
lévő általános értékrendszernek az alap-
ján látja. A zsarnokság konkrét tartalma
és megnyilvánulásmódja egy a közössé-
gétől merőben különböző tartalom és
értékrendszer erőszakos érvényre jutta-
tásaként is értelmezhető. A manapság
elterjedt értékrendszerben a szexuális
szabadosság meglehetősen központi és
pozitív helyen van; vagyis épp azon cse-
lekvéseket nem gátolja a mai valóság ér-
tékrendszere, amelyek ebben a drámában
bűnnek, a törvények egyértelmű meg-
sértésének minősülnek. Ha az élet anyagi-
érzéki javai állnak a világmegélő és -meg-
ítélő koordináta-rendszer pozitív oldalán,
akkor a zsarnok az lesz, aki az életélve-
zetet, az érzéki örömöket a törvény szi-
gorával tiltja és bünteti. A szexualitással
kapcsolatos szigor vagy rigorozitás ter-
mészetesen többféle háttérből is kinőhet:
például merev vallásosságból stb., vagy
ideológiai-politikai meggondolásokból is,
mint az ötvenes években. Akkor a
szexuális kicsapongás a züllött és kiha-
lásra ítélt burzsoá ismérvei közé tartozott,
s tilalma ebből kinőve a korszak
dogmatikus gondolkodásának a szerves
része volt. A történelmi-társadalmi hát-
térnek, hagyománynak igen-igen nagy
jelentősége és ereje látható abban, hogy

Shakespeare: Szeget szeggel (Madách Kamaraszínház)
Ráckevei Anna (Izabella) és Székhelyi József (Angelo)



Székhelyi József Angelójában, vagyis
zsarnokmegformálásában csak kis szerepe
van például a hatalom szeretetének. Az
előadás kicsiny, de kitűnő jellel véteti
észre: Angelo a legelső pillanatban bele-
ülne már a Herceg trónszékébe, s csak az
idős tanácsadó jelenléte miatt fékezi ma-
gát. A történelmi hagyományokból és a
jelen idő értékrendszeréből fakadó látás-
módnak nagy erejét persze az bizonyítja a
legjobban, hogy az alakítás a zsarnok-
magatartást azokkal a megnyilvánulás-
módokkal formálja meg, amelyek a me-
reven, ridegen dogmatikus magatartás-hoz
tartoznak hozzá. Székhelyi József
Angelója általános magatartásának egészét
a mereven egyenes testtartás, a levegőbe és
nem a partnerre irányuló tekintet, a karral-
fejjel-testtel végezhető mozgások
szögletessége és hirtelensége jellemzi.
Mozgásai tehát nem folyamatosak és
simák, hanem élesek, szaggatottak, sar-
kítottak, de korántsem annyira, mint
amennyire a dróttal vezérelt bábuké vagy a
„robotoké". Ha ez a mozgásrend-szer az
Angelo számára megírt helyzetekben az
általa elkövetett tettek kísérője, akkor
ezeknek a mozgásoknak a mögöttesét nem
a fegyelem vagy az összeszedettség
pszichikai és egyéniségbeli hát-tere adja,
hanem a világhoz való dogmatikus
viszonyt jelöli. A primér valóságban persze
a dogmatikus emberek maga-tartásának
testi jegyei-jellemzői koránt-sem
szükségszerűen merevek, szaggatottak és
szögletesek: bensejük, gondolkodásmódjuk
ilyen. A színész művészetének egyik
alapvetően szerves összetevője viszont épp
az, hogy a benső világ-nak megfelelő, a
néző számára azt felidéző és vele azt
megláttató testi megnyilvánulásokat,
gesztusrendszert formáljon meg.
Méghozzá úgy, hogy ezek a külső
megnyilvánulások az adott korszakban
legyenek hihetők, hitelesek az adott ka-
rakterre vonatkozóan; vagyis az adott
korszakban tartozhassanak szervesen az
adott karakterhez testi megnyilvánulá-
sokként. És Székhelyi József alakítása
azért kitűnő, mert a zsarnok lehetséges
megnyilvánulásmódja közül a nézővel
érzékileg is azt a zsarnokmagatartást
láttatja, amely a történelmi, társadalmi
hagyományokból és a jelenleg érvényben
lévő értékrendszerünkből következően
hiteles és hihető zsarnokmagatartás:
dogmatikus gondolkodásmódból üldözi és
irtja az érzéki örömöket. Angelója azért
zsarnok, mert az életélvezetet akar-ja
kiirtani a világból. Es ehhez tartozik
szervesen hozzá, hogy még az ilyen em-

berben is robban a szexuális vágy. Az
előző mondat utolsó három szavának
mindegyikén hangsúly van. Székhelyi
József Angelójában robban a vágy, mert
eddig elnyomott volt - s ezt a mozgások
hirtelensége jeleníti meg -; és a szexuális
vágy robban, azaz nem a szerelem, mert a
szerelem az érzelmek olyan arányú
eluralkodását igényli, amely arány a
valóban dogmatikus „lélekben" vajmi
ritkán képzelhető el. Székhelyi József
alakítása azért is kitűnő, mert nem a
helyzetekhez alkalmazkodva, azokhoz
illően játszik, hanem egy karaktert mutat
fel, aki a különböző részhelyzetekben így
és így nyilvánul meg. Még megbün-
tetésekor, összetörtségében és bűnbána-
tában is merev kissé, és minden lágyság-
tól mentesen, rideg szigorúsággal fogadja
Marianne elomló, puha és bensőséges
szerelmi közeledését, amikor a Herceg
összeadja őket.

Az előadás világszerűségében ez a
zsarnokkoncepció dominál, s egyáltalán
nem kis mértékben Székhelyi József
alakításának jóvoltából.

Lehetne ugyanis a másik erővonalat, a
Herceg megbocsátó magatartását is
hangsúlyossá tenni. A Herceg szerzetes-
nek öltözve a városban marad, hogy ki-
kémlelje „a népet és urát"; vagyis, hogy

miként uralkodik Angelo, és hogy mi-
ként él, miként viszonyul ehhez az ura-
lomhoz, de a törvények által bűnnek
minősített szexualitáshoz is a nép. Mikor
megtudja Angelo követelését, cselt eszel
ki, s Izabella helyett Angelo régi, elha-
gyott menyasszonyát, Mariannát küldi az
éjszakai találkozóra. És ezzel először
hárítja el Angelóról, hogy tette szerint,
manifeszt módon is zsarnok legyen, ne
csak alkat vagy szándék szerint. Ez a
csere ugyanis módot ad arra, hogy a
végén mindezt csak szándéknak és ne
megvalósult tettnek lehessen minősíteni,
és meg lehessen bocsátani. Hiszen nem
Izabella szüzességét vette el, hanem
Mariannáét, akit feleségül vehet. Ange-
lónak van még egy abszolút zsarnoki
szándéka: ígérete ellenére nem kegyel-
mez meg Claudiónak, sőt, megerősíti a
kivégzésre szóló parancsot. Az uralkodó
álruhában van, s így az élet alsóbb szint-
jein zajló eseményekben részt is vehet, s
nemcsak megtudhatja, miként mennek a
dolgok. Elintézi hát a Porkolábbal, hogy
egy vízbe fúlt ember fejét küldjék el
Angelónak Claudióé helyett, bizony-
ságul; vagyis megmenti Claudio életét.
Ezzel pedig már másodszor hárítja el
Angelóról azt, hogy manifeszt módon is
zsarnok legyen. Arról van itt tehát szó,
hogy Angelo a Herceg elhárító akciói

Dunai Tamás (Herceg) és Ráckevei Anna (Izabella)



miatt nem válik alkatbeli és potenciális
zsarnokból tettek szerint is manifeszt
zsarnokká. Így a konkrét zsarnokságot
elhárító és a zsarnoki szándékot vagy a
potenciális zsarnokságot megbocsátó
magatartás és egyéniség válhatna a szín-
játékműben hangsúlyossá. A Herceg nem
bocsát meg teljesen; Angelónak azzal a
Mariannával kell életét házasságban
leélnie, akit nem szeret, és nem is kíván.
Miként „neki való" házassággal sújtja a
dráma nagyszájú, züllött alakját, Luciót:
azt az utcalányt kell feleségül vennie,
akinek gyermeke van tőle.

Ha a színjátékmű erre, a zsarnokság
konkrét megvalósulását elhárító és az
eredményes elhárítás miatt lehetséges
megbocsátásra teszi a hangsúlyt, akkor ezt
nyilván a Herceget játszó színész alakítása
révén, a Herceg egyéniségének-
magatartásának a megformálásával lehet
leginkább érvényre juttatni.

Dunai Tamás kissé bizonytalanul indít-
ja a Herceg egyéniségének és céljának a
megmutatását. Vagyis az alakítás nem su-
gallja, milyen okból vagy milyen céllal
adja át a Herceg az uralmat Angelónak. A
bizonytalanságot az eredményezi, hogy az
okokra utaló szövegek közül azt
hangsúlyozza, hogy a törvényeket
„nyugtatjuk tizennégy éve már"; illetve
még inkább az ezután következő szavakat:
„Pihen a jog. . ."; azaz: nem szerzett
érvényt a törvényeknek. Ezek a mondatok
kétségkívül célba találnak mai
valóságunkat illetően. A mondatoknak a
mai néző számára természetesen nem szó
szerinti, hanem metaforikus jelentése van
vagy lehet. Hiszen nem a törvényt
„nyugtatjuk"; sőt: a törvényesség szilárd.
A „jogot" viszont már inkább „pi-
hentetjük", ha nem a szexuális ügyekben
is, hanem bizonyos korrupciós ügyekben,
sikkasztásokban, a közösség kárára a saját
zsebre dolgozó ügyekben stb.; és bizony jó
ideje „nyugtatjuk" is, „pihentetjük" is azt,
amit valaha szocialista tudatnak,
szocialista embereszménynek neveztünk;
igaz, akkoriban meglehetősen
dogmatikusan. (De hát nemcsak a
szélsőségeket lehet megvalósítani).

Ezek a mondatok bármennyire célba
találnak, Dunai Tamás Herceg-megfor-
málásából nemigen rajzolódik ki egyéni-
ség, gondolkodásmód vagy világhoz való
viszony. Amikor Angelónak átadja az
uralkodást, elhatározásában szilárd,
enyhén ünnepélyes és komoly; amikor az
uralom átadásának okáról beszél a kolos-
torban Tamás barátnak, kissé deklamá

ló; akár Marianna, akár a Porkoláb rá-
beszélésekor magatartása a „rábeszélőé"; a
végén, Angelo bűnének napfényre ke-
rülésében és az ítéletek meghozatalában az
ítélőbíró magatartását láttatja. Vagyis :
voltaképp minden esetben a mikrohely-
zetekből fakadó vagy a részhelyzetek-ben
lévő tartalmakhoz igazodó magatartást és
viselkedésmódot láthatunk, és nem egy
bizonyos karakternek, szellemi arculatnak,
világhoz való viszonynak a különböző
helyzetekben való megnyilvánulásait.
Nyersen és röviden: ebben az alakításban
is az látható, ami nagyon-nagyon sok mai
magyar színjátékműben: helyzeteket
játszik el, és nem azt, amiként és ahogyan
egy karakter vagy egy szellemi arculattal
rendelkező ember a különböző
helyzetekben megnyilvánul.

Az alak benső világának a magját és
szellemi arculatát azért lett volna jó érzé-
kelni, mert meg kellene látnunk, milyen is
hitelesen az a mai magatartás, amely
elhárítja az aljasságot és a manifeszt
zsarnokságot, amely nem „megtorol",
hanem egyéniségre szabott büntetést oszt
mindenkinek. A Herceg a halálra ítélt
Claudiónak nem mondja meg, hogy
megmentéséért tevékenykedik, sőt: erősíti
abbéli hitében, hogy kivégzik. Dunai
Tamás alakításából nem érzékelhető, hogy
a Hercegnek ez a tette a bűnt nem halállal,
hanem bűnbánattal akarja a világból
kiiktatni. Lényegében ezt tenné Bernáttal,
a korhely rabbal is. Így ezek-nek az
akcióknak valamilyen magatartásból,
világhoz való viszonyból kellene
fakadniok. Hiszen a Herceg elhárítja a
zsarnokság manifesztálódását, illetve a
törvények legszigorúbb alkalmazását, de a
bűnöket is meg akarja szüntetni. S ez
bölcsességre utaló mozzanat. Dunai Ta-
más alakításának meghatározó jellemzője
inkább azé a „játékmesteré", aki kieszelője
és megrendezője a boldog véget előkészítő
cselekvéseknek; majd az egésznek
ceremóniamester-szerű megoldója.

Mindezekből teljesen egyértelmű lehet,
hogy a mű világszerűségében a Herceg és
Angelo - de a többiek is - világkép-nek,
illetve összetevőinek a hordozói,
kinyilvánítói.

Ez a világkép pedig meglehetősen
keserű. Teljesen eleven benne a zsarnok-
ság potencialitása és félig-meddig való
megtörténése. Ebben a műben a szexuális
aktus az, ami körül a bűn és büntetés, a
tett és a törvény, a zsarnokság és a be-látó
megbocsátás problémaköre konkre-
tizálódik. Az eseményekből pedig azt az
általánosítást lehet levonni, hogy az em

bereket nagyon erős dinamizmusok
hajtják a bűn elkövetésére; ez a bűn a
társadalmi hierarchia magas szintjein a
zsarnokság azon változatához vezet,
amely a maga számára - megbüntethetet-
lenségének abszolút tudatában - bőven
elképzelhetőnek tartja elkövetni azokat a
tetteket, amelyekért másokat súlyosan
büntet. A társadalmi hierarchia alsóbb
részein pedig ugyanezen dinamizmusok a
törvény és a jog szigora nélkül az egyé-
niségeknek és - következményében - az
életnek a teljes elzüllését eredményezik.
Ezt látjuk Lucio, Tekeriné és Pompeius
esetében, akik ezeket a dinamizmusokat a
legteljesebb mértékben megvalósítják,
illetve kiszolgálják. Shakespeare-nél egy-
általán nem ritka, hogy két egészen kü-
lönböző szinten élő alak összekapcsoló-
dik, mint itt a maga számára kerítő An-
gelo és a szó szoros értelmű kerítő
Pompeius. Pompeius igen ravaszul és
mások számára követi el az aljasságot, de
a maga hasznára; amire bizonyság Tuskó
rendőr feleségének az esete. Mivel
Pompeius a mű világa szerinti bűn-ben él,
és állandóan törvényt szeg, bár-milyen
tettre kapható a maga hasznáért; még a
hóhérságra is. Pompeius Cs. Németh
Lajos alakításában kétségkívül ravasz;
minden válasz előtt a maga szem-
pontjából mérlegeli, mit is feleljen. Kül-
leme bohócot formáz, noha az alakmeg-
formálás eléggé távol esik a shakespeare-i
clownok tartalmától és jellegétől. Az ala-
kítás hordozza, hogy Pompeius élete a
gazdagoktól függ, hogy az ő pénzüknek
kiszolgáltatott életet él. Azonban mind-ezt
meglehetősen felszínesen állítja elénk.
Azok a mondatok, amelyekben ezt az
életmódot szentenciaszerűen vagy élet-
bölcsességgé sűrítve fogalmazza meg,
közhelyekké válnak alakítása miatt.

Az elaljasodást, az elzüllést jeleníti meg
Lucio alakja, akit Lesznek Tibor játszik.
Lucio azok közé a nagyon ritka
shakespeare-i alakok közé tartozik, akik
nincsenek szervesen beleszőve a mű ak-
ciósorába. Kétségkívül láthatunk alakja
körül viszonyváltozásokat; például nem
hajlandó Pompeius ártatlansága mellett
tanúskodni, noha nem azért, mert Pom-
peiust bűnösnek véli, hanem mert ez a
tanúskodás az Angelo által teremtett
helyzetben az ő számára veszélyes lenne.
A szerzetesi álruhát viselő Hercegnek
minden rosszat elmond a Hercegről, de
amikor a Herceg önmagaként jelenik
meg, a szerzetest vádolja ugyanezzel stb.
Ezek a viszonyváltozások azonban nem
épülnek be a mű akciósorába. Hogy



Lucio alakja mégis itt van a mű világsze-
rűségében, azt bizonyítja, hogy a világ-kép
kibontásához van rá szükség: a szabadjára
engedett élet teljes el- és lezüllöttségét
jeleníti meg, Pompeius mellett. Lesznek
Tibor alakításában ennél kissé
„szeretetreméltóbb" azt érezhetjük, hogy
Luciója inkább szórakozásból, „jó-
pofaságból", „heccből" ilyen szélkakas, és
nem belső szétzüllöttségből mérgeket
fröcskölő alak. Amikor Izabella kegyelmet
kér bátyjának Angelótól, ő jelen van, s
biztatja, legyen hevesebb, személyesebb
érzelmektől-indulatoktól jobban áthatott.
Lesznek Tibor Luciója itt mintha a jó ügy,
Claudio megmentése érdekében biztatná a
lányt. Holott sokkal inkább arról van szó,
hogy a saját feje fölött is ott lógó elítéltetés
lehetőségét akarja el-hárítani a Claudiónak
kierőszakolt kegyelem révén. És ugyanezt
a könnyed ,,jópofáskodást" mutatja föl
abban is, ahogyan fogadja az ítéletet:
utcalányt kell feleségül vennie.

Mindezekkel azt is szeretnénk mondani,
hogy alakítása révén a mű világ-képének
keserű vonása nem jut érvényre.

De ez a keserűség Claudio alakja révén
sem sugalmazódik, akit Lippai László
alakít. A világképnek ez az elkeseredett
vonása abból fakad, hogy így vagy úgy, de
mindenki elaljasult ebben a törvényeket
pihentető és nyugtató világban; hogy az
ember oly hajlamos a belső el-züllésre és a
világ megmérgezésére. Claudio alakjának
és Lippai László alakításának az elemzését
azonban Izabellával kell kezdenünk.

Shakespeare először azt adja róla tud-
tunkra, hogy apáca akar lenni; méghozzá
olyan rendben, amelyikben férfival még
beszélni sem szabad. Angelo pedig épp
szüzességét kéri majd Claudio életéért
cserébe; azt, ami az ily rendbe belépni
szándékozó számára a férfiak részéről a
legbrutálisabb és legszörnyűbb tettnek
számít, hiszen mind Izabella, mind az itteni
világszerűség értékrendjében épp a
szüzesség a legnagyobb érték. Ez azt is
jelenti, hogy Izabella az egyetlen, aki épp
saját értékrendjének a következtében a
legértékesebb életet élő ember. Az viszont,
hogy Lucio javaslatára azonnal elhalasztja
a rendbe való belépést, és Angelo elé járul,
jelzi, miszerint ez az érték lelke mélyén
mégsem oly szilárd. De azért határozottan
ott él. Amikor Claudióval találkozik, s
elmondja, mit kíván tőle Angelo,
hozzáteszi, hogy ha meg-tenné,
megrepedne a szíve, elveszne be-
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sülete, s hogy inkább életét áldozná fel,
int szüzességét.
A világ elzüllöttsége Claudio alakjában

kként jelenik meg, hogy egyáltalán nem
eszi figyelembe húgának értékrendjét és
nnek húga életében elfoglalt jelentő-
égét; a haláltól félve még „jótettnek" is
inősíti húga esetleges önfeláldozását.
agyis Claudio annak ellenére az itteni
ilágszerűség elzüllöttségét testesíti meg,
ogy nem bordélyházi lányokkal, ha-nem
zerelmesével követte el azt, amit itt a
egnagyobb bűnnek tekintenek. Lippai
ászló - aki egyébként privát alkatánál

ogva sem igen alkalmas erre a szerepre -
sak a halálfélelmet igyekszik
egjeleníteni, azt is inkább külsőségek-

el.
Persze más lenne Lippai László alakí-

ásának - de másokénak is - az értéke és
elentősége, ha a színházi műalkotás azt
özölné: lehetetlen és teljesen életidegen
olog a szexuális aktust halállal büntetni.
e ez a nagyon is egyszerű jelentés nem

ugalmazódik Angelo alakításából sem.
emis tették erre a hangsúlyt; Pompeius

s a Porkoláb többször is mondanak
lyan mondatokat, amelyek ennek az ak-
usnak a világból való kiiktathatatlansá-
ára utalnak, de ezek sem az előbbi érte-
emben, hanem poénként hangzanak el.
Az iméntiekből kitetszhetett már, hogy

zabella nagyon lényeges alak ebben a
űben. Ráckevei Anna igen tehetséges

zínésznő, aki kitűnően tud szenvedé-
yességet megjeleníteni. Izabella egyál-
alán nem egyszerű alakját egyetlen
ozzanattól eltekintve kitűnően formálja
eg; noha ez a meg nem oldott mozzanat

gy bizonyos aspektusból előnynek
inősül. S ez Izabella saját viszonya szü-

ességéhez. Ráckevei Anna alakításában
zabella dühödten, szinte acsarkodva

védelmezi mind az Angelóval, mind a
Claudióval való jeleneteiben, s inkább a
férfiak becstelensége miatt támadnak fel
benne az indulatok, az ő követelésük-
kérésük miatt, és reakcióképpen. Az alak
karakterét tekintve ezzel nem jut érvény-
re, hogy Izabella abszolút értékként, a
legnagyobb értékként éli meg saját
szüzességét, s ebből, a saját értékrendjé-
ből következően védelmezi mind a két
esetben. Ez az érték persze devalválódik,
de egy kissé erősebben, mint amennyire a
szöveg és a helyzetek erre lehetőséget
adnak. A drámában nem találni „szerelmi
jelenetet" közte és a Herceg között, aki a
mű végén feleségül kéri. Valószínűleg
Izabella egyénisége és értékrendje miatt
van ez így, noha a szüzesség nemcsak
Izabellának, hanem a Herceg által már
régen meghozott törvényeknek az érték-
rendje szerint is a legnagyobb érték; s ez
a mű egészében a kicsapongások ellen-
pontjaként jelen van.

Shakespeare ezen művéről írott tanul-
mányok rendre megemlítik a föllelhető
valószínűtlenségeket. Ezek közül jó pár
Izabellával kapcsolatos. Az egyik, hogy
igen könnyedén, minden lelkiismeret-
furdalás nélkül egyezik bele, hogy noha
más - Marianna -, de valaki mégis elkö-
vesse azt a bűnt, amit ő a maga részéről
oly hevesen elutasított. Arra is utalha-
tunk, hogy a becsületességet is komolyan
vevő Izabellát nem irritálja a csel, a rá-
szedés, amit a Herceg ajánl. „Már a gon-
dolata is megnyugtat" - mondja; tudniillik
azé, hogy őt Marianna helyettesítse.

Nos, Izabella alakjának ezen ellent-
mondásos pontjai lényegében eltűnnek
Ráckevei Anna alakításában; méghozzá
éppen amiatt, hogy a szüzesség szenve-
délyes védelmezése nem a saját értékrend-

unai Tamás (Herceg) és Karczag Ferenc (Porkoláb) (Iklády László felvételei)



jéből ered, hanem Angelo követelésével és
Claudio kérésével szemben, a bennük lévő
becstelen vagy önző kívánalmakkal
szembeni reakcióként. Ezzel ugyanis
nemcsak a szüzesség értéke csökken le az
ő értékrendjében, hanem az is érthetővé
válik - éppen ezen a réven -, hogy miért
nem okoz benne semmi zavart a Herceg-
nek a cserére vonatkozó ajánlata.

Szirtes Tamás rendezése bevezet oly
színpadi jelet is, amivel nemcsak az eb-
ben a problémakörben jelentkező ellent-
mondást segíti feloldani, hanem egy má-
sikat is. Váratlan, meglepő és ezért ke-
vésbé hihető, hogy a Herceg a végén
megkéri Izabella kezét. Szirtes Tamás
rendezésében és Ráckevei Anna alakító,
sában Izabella oly boldog, miszerint a
Herceg terve Claudiót úgy menti meg,
hogy neki sem kell Angelo ágyába fe-
küdnie, hogy örömében a Herceg nyakába
ugrik és megcsókolja. És Dunai Tamás
Hercege és Ráckevei Anna Izabellája ezt a
csókot nemcsak az öröm kitörése-ként
realizálja és érzékelteti, hanem a kettejük
közötti szerelem feltámadása-ként is.

Izabella alakjának ezzel a megformá-
lásmódjával elvész ugyan egyéniségének
és a mű világának egy eléggé fontos
mozzanata - a kolostorba vonulás oka és a
szüzesség, mint az egyéni és mint az ezen
világ értékrendjének fő értéke -, de
hitelességet kap általa, hogy Izabella
könnyedén fogadja a Hercegnek a cseré-re
vonatkozó ajánlatát, s megalapozza keze
megkérésének hitelét is.

Sajnos, hogy ez a szál nincs teljesen
következetesen végigvive. A Herceg
egyéniségében lévő ellentmondásként
szokták emlegetni, hogy Angelót, mi-után
összeadta Mariannával, ki akarja
végeztetni. Némelyek még szadisztikus
hajlamot is látnak ebben. A darab címe itt
magyarázódik, hiszen a Herceg a „szeget
szeggel", „szemet szemért" elv alapján
akarja ezt tenni. S ez a kegyetlen, de az
életben oly gyakran alkalmazott elv ezután
fordul át a „ne ítélj, hogy ne ítéltessél"
elvvé. Ekkor ugyanis - mi-ként az
előzőekben Izabella Claudio életéért -
most Marianna könyörög Angelo életéért.
És amikor ő nem hat a Hercegre, Izabellát
kéri, esdekeljen ő is. Izabella megteszi, sőt
ő mondja ki, hogy Angelo mégsem vitte
végbe gonosz tervét, hogy „A gondolat
még nem cselekedet, / S a terv: csak
gondolat". Ha a színjátékban már előzőleg
elindították Izabella és a Herceg szerelmét,
itt is éreztetni lehetne, hogy a Herceg épp
Izabella kérésére kezd

hajlani a kegyelemre, s nemcsak az
Izabella szavaiban rejlő elvi-gondolati
lehetőség miatt. Sőt, még talán azt is
érvény-re lehetne előzőleg juttatni, hogy a
Herceg voltaképp az Izabellán esett
sérelem miatt is hozza meg a halálos
ítéletet, nem-csak az aljas szándék miatt;
vagyis ugyan-annak a dolognak mindkét
aspektusa miatt. Erre az a szöveg is
lehetőséget ad, amivel a Herceg realizálja
Marianna azon kérését, hogy Izabella is
könyörögjön Angelo életéért: „Őrültség
éppen őt unszolni erre!"

Mindent összevetve: a díszlet, a ruhák
szépsége, a világítás stb., egyszóval a lát-
vány jó értelmű kellemessége áthatja az
egész előadást. A játék egészének Szirtes
Tamás kitűnő ritmust adott; az alakítások
jó része is megfelelő szinten van. Még azt a
hiányt is az előadás erényeként em-
líthetjük, hogy az itt megjelenített zsar-
nokságkoncepciót nem kívánták erőltetett
vagy extrém színpadi jelekkel „ontológiai
léthelyzetként" prezentálni. A Madách
Színház művészi alapelveinek és
gyakorlatának megfelelően a műből bon-
takoztattak ki mához szóló jelentéseket, és
nem tettek erőszakot a mű világszerű-
ségén ezeknek érvényre juttatásáért.

Ám ha a karakterekből és azok vi-
szonyrendszeréből kibontva építik be a
színházi műalkotás elengedhetetlen, szer-
ves részét, a mához szóló jelentéseket - és
nem a színészi alakítások „mellé" he-
lyezett rendezői megoldásokkal -, akkor
az alakok, a karakterek, a magatartások és
a szellemi arculatok mély megformálását
kívánja ez a megoldásmód. Az előzőekben
azért is szóltunk arról, hogy egy-egy
alakításban a részhelyzetek (Dunai Tamás
Hercege), illetve az alak egészének
olyaténképpen való megformálása
dominál-e, amint az a részhelyzetekben
megnyilvánul (Székhelyi József Ange-
lója); illetve olyan-e, amely nem igazodik a
világképhez (Lesznek Tibor Luciója).
Ebben a tekintetben korántsem egysége-
sen jó az előadás.

Shakespeare: Szeget szeggel (Madách Kama-
raszínház)

Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Götz
Béla. Jelmez: Vágó Nelly. Zene: Vukán
György. Rendező: Szirtes Tamás.

Szereplők: Dunai Tamás, Székhelyi Jó-
zsef, Némethy Ferenc, Lippai László, Lesz-
nek Tibor, Zenthe Ferenc, Cs. Németh La-
jos, Karczag Ferenc, Bodor Tibor, Bay
Gyula, Basilides Zoltán, Dengyel Iván.
Lengyel Gábor f. h., Ráckevei Anna, Bartal
Zsuzsa, Békés Itala, Orosz Helga f. h.,
Zentai Lilla f. h.

NOVÁK MÁRIA

Vienna börtön

A Szeget szeggel Veszprémben

Vincentio, Vienna uralkodó hercege át-
adja hatalmát Angelónak, s álruhát öltve
kémleli, mi történik ezután városában.
Angelo következetes zsarnoknak, de kö-
vetkezetlen embernek mutatkozik: halálra
ítél egy nemes ifjút, Claudiót, mert az
teherbe ejtette kedvesét, de vissza-vonná
parancsát, ha az ifjú húga, az apácának
készülő Izabella hajlandó lenne vele
eltölteni egy éjszakát. Az álruhás herceg
csellel megmenti Claudio fejét és Izabella
szüzességét, visszatér palotájába,
mindenkinek megbocsát, összeadja a
szerelmeseket, maga pedig feleségül veszi
Izabellát.

A rövid sztori nem sokat árul el a
Shakespeare-dráma bonyolult világából,
ám a cselekmény és a jellemek részlete-
sebb vizsgálata is kérdések sorát veti föl.
Miért bújik álruhába a herceg; miért éppen
Angelóra bízza a hatalmat; miért kíván
meg Angelo éppen egy zárdába lépő
leányt; miért avatkozik Vincentio oly
kétes értékű ötletekkel az eseményekbe;
miért fogad el Izabella egy erkölcstelen
cserét; miért bocsát meg - visszatérvén - a
herceg Angelónak, s miért veszi feleségül
Izabellát stb.? A kérdések megoldásának
jó néhány Shakespeare-kutató és jó
néhány rendező nekigyürkőzött, és
különböző - olykor merőben ellentétes -
válaszokat adtak rájuk.

Paál István rendező tragédiának tekin-
tette a művet, melyben a hősök erkölcsi
bukása súlyosabb bűnhődés, minta fizikai
megsemmisülés. Minden esemény, illetve
minden akció determinált, mert egyetlen
egységes közegben: a rendezői koncepció
egységes közegében bontakozik ki és nyer
igazolást.

A koncepció alaptétele - mely nyilván
megegyezik a rendező „olvasatával" -:
Vienna börtön. Paál István axiómája ma-
gától értetődőnek tetszik mind a Shakes-
peare-filológia, mind pedig a rendező
eddigi pályafutásának tükrében. A kutatók
egyetértenek abban, hogy a Szeget szeggel
születése idején - egy, legfeljebb két évvel
a Hamlet megírása után - „a költőt a
komor jövendő, a „kizökkent idő" sötét
képei aggasztják". (Lutter


