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Shakespeare talán legtalányosabb
műve. Komikus cselszövény fordul
majdnem tragédiába, majd tragikai
vétkek nyernek komédiai jutalmat. Nem
tragikomédia, hanem tragédia és komédia,
egymás mellett, párhuzamosan,
összekeverve. A műfaji bizonytalanság
azonban csak következmény. Következik a
jellemek, a történet, tehát az erkölcsi
világkép bizonytalanságából,
kétértelműségéből. A jó herceg, aki
álruhában manipulálja az eseményeket, s
juttatja jó végre a cselekményt, valójában
gonosz játékot játszik. Maga is bevallja,
hogy elhanyagolt uralkodói
kötelességeit szeretné pótoltatni az
erényes Angelóval, azaz vele szeretné
elvégeztetni a piszkos munkát, miközben
a maga népszerűsége, jóságos híre
érintetlen marad. Sőt, mivel tudja, hogy
teljhatalmú helyettese korábban már
önzőnek, haszonlesőnek, állhatatlannak
bizonyult, az sem kizárt, hogy egyszerűen
vetélytársának állít csapdát, s e cseles
módszerrel az erényt és szigort követelő
puritánok pártjára óhajt döntő csapást
mérni birodalmában. De a politikai
számításon túl filozófiai célja is lehet:
megkísérti és megbuktatja az erényt, be-
bizonyítja, hogy az emberi társadalom
nem élhet igazán szigorú, mereven követ-
kezetes törvények szerint. Ezen a ponton
pedig már világnézet, erkölcsi felfogás
kérdése, hogy magát a Sátánt, az Anti-
krisztust lássuk-e az amúgy „kegyes" her-
cegben, vagy egy nagyvonalú dialekti-
kust, aki a dogmatikus erény
megalázásával az esendő emberi természet
és a természete szerint természetellenes jogi
és erkölcsi törvény között kíván
békességet, kiegyezést vagy leginkább
küzdelmes kölcsönviszonyt teremteni. Ez
esetben a jó herceg mégiscsak jó herceg,
még ha nagyobb gazemberségeket követ is
el, mint az amúgy gazember (vagy csak
esendő?) helytartója.

Ilyesfajta kettősség a darab valamennyi
aktív, a cselekményt döntő módon befo-
lyásoló szereplőjénél kimutatható. An-
gelo súlyos belső küzdelem után enged

Izabella iránti vágyának. Nem eleve kép-
mutató tehát, hanem a szemünk előtt
válik azzá; addig valóban erényesnek
tudja magát, vagy legalább annyira ar-
cára nőtt az erény maszkja, hogy e kísér-
tés és elbukás előtt nemigen lehet elkülö-
níteni azt az igazi képétől. A szűzi erényét
következetesen megóvó Izabella viszont

Stenczer Béla (Pompeius) és Unger Pálma
(Tekeriné) (Tér lstván felvétele)

más keresztényi követelmények, a szere-
tet, a könyörületesség parancsa ellen
kénytelen véteni, sőt, a különféle erkölcs-
telenségekrő l bőven beszélő darab cse-
lekménye során valóban bekövetkező
egyetlen törvénytelen nászt, a herceg
ösztönzésére, éppen ő szervezi meg, és
nem Pompeius vagy Tekeriné, akikről
pedig lépten-nyomon halljuk, hogy ez
lenne a szakmájuk.

A mű ellentmondásosságát lehet hibá-
nak és erénynek is felfogni. Egy harmoni-
kusabb világkép szemszögéből értelmet-
lennek, következetlennek tetszhet a sze-
replők jellemzése és cselekedeteik sora,
míg egy ziláltabb, diszharmonikusabb vi-
láglátás önmagára ismerhet mindebben.
Az utóbbi időben elég gyakran játsszák a
darabot, ez arra vall, hogy mostanában
inkább az igazságára vagyunk fogéko-
nyak. De persze egy ellentmondásos, talá-
nyos darab igazsága sokféle lehet. Más
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lesz, ha erkölcsi, ha politikai, ha filozófiai
síkon közelítjük meg, s más lehet, ha
komplex, minden mozzanatot magába
foglaló értelmezésre törekszünk. A herceg
egyszerre pozitív és negatív cselszövő,
egyszerre Prospero és Jago. Vagy a kettő
közötti skálán helyezkedik el valahol, de
lehet a kettő szintézise is. Angelo egy-
szerre az Ur könyörtelen tisztaságú angyala
és maga a Sátán. Vagy e kettő keveréke,
vagy közöttük áll valahol. Izabella
embertelen szüziessége lehet erény, lehet
bűn, lehet a kettő elegye, vagy valami más.
S ekkor még csak erkölcsi-erkölcsfilozófiai
szinten vallattuk a darabot. Holott szereplőit
elvi megfontolásokon kívül közönséges lelki
tényezők is mozgat-hatják. Több
pszichológiai motívuma is lehet
cselekvéseiknek, mint a jogi és erkölcsi
törvény, meg a vele szembenálló
természetes testi vágy. S a lélektani és
morálfilozófiai, sőt a lehetséges politológiai
megközelítés is keveredhet minden-féle
arányban.

A színpadra állítónak mindezekben a
kérdésekben döntenie kell. Nem feltétlen
teoretikusan, tételesen végiggondolva a
dolgot, elég, ha érzi, hogy mit akar a
darabbal, ha egységes látomása van róla, s
azt meg tudja valósítani a színpadon.
Döntéseinek ugyanis, hogy milyen em-
bernek látja a Herceget, Angelót és Izabel-
lát, hogy milyen kérdésekre keres választ a
műben, egységes rendszert kell alkotnia.
Lengyel György pécsi rendezésében nem
találtam ezt a rendszert. Héjja Sándor
kiválóan ábrázolja a bölcs herceget, pozitív
cselszövőt mutat, alakítása tökéletes lenne,
ha A vihart játszanák, vagy ha hozzá lenne
rendezve minden egyéb az előadásban.
Magasabb rendű bölcsesség, már-már az
isteni gondviselés ember számára
hozzáférhetetlen titkai közelébe
kerülhetnénk. Kőszegi Ákos viszont már
első színre lépésekor annyi álnok képmu-
tatást, sápadt, gyomorbajos alávalóságot
hoz Angelo arcán, hogy később minden-féle
aljasság elképzelhető róla, csak az nem,
hogy egy lány szépsége férfiúi gerjedelmet
vált ki belőle. S ennél csak az
valószerűtlenebb, hogy a gazság kísértése
lelki válságba kergeti, drámai gyötrődésre
készteti. Illés Györgyi pedig oly mértékben
testesíti meg Izabella férfi-riasztó erényét,
hogy Angelo váratlan fel-lobbanó vágya
szinte perverzitásnak tetszik. (Erre is
épülhetne persze egy értelmezés, de az
valami sötét, mocskos komédia lenne,
aminek Pécsett amúgy nem látjuk nyomát.)
A számos epizodista ezek

után természetszerűen nem képez rend-
szert, a szerencsésebb színészek sikere-
sebben, a pechesebbek haloványabban
jelenítenek meg különféle shakespeare-i
konvenciókat. Fazekas István elemében
van Lucio szerepében, kedvvel, lendület-
tel, rokonszervesen komédiázik. Stenczer
Bélának testére szabott Pompeius, a csa-
pos figurája, mozgékonyan gurul fel s alá a
színpadon a szerepben. Karczag Ferenc
Tuskó bunkóságát kedéllyel adja elő.
Egyáltalán, a komikus figurák nemigen
érzékelik a veszedelmeket. Legkevésbé
talán a halálra ítélt Bernát, akinek pedig
tényleg egy hajszálon függ az élete: a
barátcsuhába öltözött jóságos herceg csak
azért nem végezteti ki Claudio helyett, mert
részegségében bűnbánatra képtelen,
márpedig bűnös lélekkel még-sem mehet a
túlvilágra. Pilinczes József derűs linknek
mutatja az agyontetovált „nehéz fiút".
Bánky Gábor nyársatnyelt katonatisztet
formái a jóságos, bölcs, kegyes
porkolábból, Barkó György találóan
semmilyen Escalus szerepében. Antal Olga
Mariannája nem egy szenvedélyét fékezni
képtelen nemes kisasszony (Kő-szegi Ákos
Angelója egyébként ezt a szenvedélyt is
hitelteleníti), hanem egy kacér leányzó,
akire még nagy jövő várhat a darab szerinti
Bécs oly virágzó iparágában. Unger Pálma
e szakmában előrehaladottabb hölgyet
ábrázol, aki azonban még messze van
Tekeriné asszonyság hivatásától, hogy
másokat menedzseljen. A halálra ítélt
Claudiót és szerelmesét, Júliát játszó
Vincze Gábor Péter és Horváth Valéria a
mű közegében a színészi játékot, alakítást,
alakformálást kizáró mai rabruhában
toporogja végig a szerepét.

Az előadást egyébként csak kisebb rész-
ben teszi érthetetlenné a színészi szerep-
formálások, értelmezések következetlen-
sége. Döntő szerepe ebben a külsőségek-
nek, a díszletnek és a jelmezeknek van.
Fehér Miklós hatalmas, sötét kulisszatöm-
böket állíttat a színpadra, s ezek mozgatá-
sával különböző térkombinációk alakul-nak
ki, amelyek naturálisan semmit sem
jelentenek, elvont értelmükre nem tudtam
rájönni, hangulatuk sivár. Az ajtók mögött
egyenruhás őrök állnak, akik hol kinyitják
az ajtót, hol nem - néha a kifelé igyekvő
előtt is, mintha átlátnának a falon, máskor a
befelé tartó előtt sem. Működésük a ki-be
közlekedők rangjához, jelleméhez sem
köthető, egyszerűen nincs benne rendszer.
Így ennek az abszurd mozzanat-nak a
vélhető jelentése sem hiteles.

Wieber Mariann többnyire némileg sti

lizált, huszadik századi ruhákba öltöztette
a színészeket. Egyik-másik jelmez, így Lu-
cio és Pompeius tarka külvárosi „elegan-
ciája", illik is a figurához, míg például a
modern lágereket idéző rabruhák legfel-
jebb az ajtó előtt őrködő egyenruhákkal
vannak összhangban, de a darabban és
ebben az előadásban is zavaróak, értel-
metlenek. A főporkoláb stilizált egyenru-
hája a jellemével éppen ellentétes asszo-
ciációkat kelt, az öltözékek többsége vi-
szont inkább konvencionális jelzést tartal-
maz: Angelo feketét, Izabella fehéret visel,
Marianna kétféle kékben, Tekeriné
pirosban rikít. A hivatalnokok - bíró, hóhér,
titkár - sötét öltönyt hordanak, a barátok
számára viszont megmaradt a középkori
barna csuha.

Az anakronisztikus külsőségek funkciója
általában a soha, sehol, illetve a mindig,
mindenütt jelzése. Itt, ebben az
előadásban csak az első jelentésre futotta.
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