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trónuson. Ám ez a fölséges ajánlat - tudva, hogy
a zárdába készülő Izabellát épp apácatársnői kö-
zül és fogadalma elől ragadta ki az eseménysor
- nem egyéb, mint elegáns kényszerítés a paráz-
naságra. Az erényét mindeddig sikeresen, bármi
áron megőrző (s épp ezzel diadalra jutó) Izabella
egy közrendőr folyton elhagyogatott pisztolyával
agyonlövi magát. Senki sem figyel rá a dördülé-

T A R J Á N TAMÁS

AZ IZABELLA-ÜGY
közbiztonság és a közerkölcs terén
yatlást idézett elő a legutóbbi szűk

tisztes honpolgár-nak városunk
s menekülnie kell az arab pénzváltó
, a szlovák okmányhamisító
a, a holland drog-csempész
a kínai zsaroló fenyegetése, az ukrán
lyója elől. Tudunk olyan esetről, hogy
egy épülettömbben bordély működik!
ilyen bábeli nyelvzavarban - züllik az
paloták és kormány-hivatalok falai

vesztheti őrhelyeit tör-vény és morál.
zet ezúttal is siet szót emelni e nem-
llen. Budapesti (magyar) vendégszí-

Katona József Színház tagjai
arra, hogy az itteni testvérintézmény
dokumentumjáték keretében tárják

ségünk elé a siralmas viszonylatokat
szerint előnyösebb lett volna, ha az

a Franziskaner-Platzhoz közel eső
a Kammerben lépnek föl).

l a Szeget szeggel című darabot
, talán azért is, mert ebben szerepel
f Hungary, azaz Corvinus, akinek bús
s források szerint nyögte Bécs hajdan
ára. William Shakespeare kanavászát
zső - ez az avatatlan fül számára is
ügyesen change-elte magyarra, a

ítás oroszlán részét azonban a társulat
napjainkban már-már idétlenül költői
mai szójátékokkal, privatizáló
kal, elharapott zaftos
sokkal, életszerű hebegésekkel
a jelenhez - bár néha kitűnt: a zaftot
ű elharapni.
bor jó spúros előadást rendezett. Ez a
as színmű ebben a maszkírozásban is
y kicsit, mégis szalad az idő, a tiszta,
lemzésnek és a nyers, didaktikus
ek köszönhetően. Vincentio, Bécs
lép a balfenéken, majd vándorló

ögvest visszatér a jobbon, hogy álru-
ssze ki perekkel és ítéletekkel régóta
zott népének gyeplőtlen mindennap-
nt makulátlan helyettesének, Angeló-
ói rátermettségét és igazságosságát.
ott, halálos szigorral bírál el egy vét-
áznaságot); végzetes döntését csak
á vissza, ha az elítélt húga ővele pa-

ráználkodnék; de amikor (majdnem) ez megtör-
ténik, nem állja a szavát. Ha a kámzsás herceg
nem fondorkodna, ha nem szervezne egy csomó
színjátékot, sehogy se tudna rendet tenni a saját
udvarában. Igy sem tud.

A rendező azt találta ki - azt találta meg a
darabban, hogy a vígjátéki színezetű színmű
hősnőjét, Izabellát tragikus alaknak teszi meg. A
maga testének pótlására helyettest (Mariannát)
állító (fektető) leány a hercegi terv részeseként
megmenti a bátyját. Vincentio áldását adja a báty,
Claudio és Júlia immár gyermekáldotta frigyére,
Angelót ripsz-ropsz összeboronálja az amúgy is
őt illető Mariannával, ő pedig természetesen a
szép és állhatatos Izabellát emelné jobbjára a

sig, hiszen Júlia éppen szüli a jövőt.
Ez a kifejlet meg az értéket és az értéktelensé-

get radikálisan, ironikusan szembefordító draszti-
kus közelítésmód vonzóvá és tartalmassá teszi a
játékot. Igaz, sok klirrfaktor árán - vagy azt érzé-
keltetve, hogy a torzítási tényezők nélkül lehetet-
len valóhű ábrázolást nyújtani. Az előadás egésze
két fél előadássá mozdul el, ahogy ezt a Szeget
szeggel - a Measure for Measure - cím provo-
kálja is. A hercegi és herceghelyettesi nagypoli-
tika szintjén, ahol életről-halálról és becsületről
döntenek, fekete és fehér öltözékekbe bújtatott,
esetleg szürke ruhás, különféle rendű-rangú fi-
gurák, a fogadások, értekezletek, kihallgatások

Benedek Miklós (Angelo) és Ónodi Eszter (Iza-
bella)
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Hollósi Frigyes (Porkoláb), Tóth József (Lucio)
és Molnár László (Rendőr)

elvontabb szabályai szerint, időtlen hatalmi stili-
záltságban mozognak. E masina legnagyobb ke-
reke a herceg, a legkisebb Claudio, de egyikük
sincs abban a helyzetben - még Izabella sem -,
hogy ő hajtsa a szerkezetet. A napról napra
tenyésző lét vegetatív szintjén tarkabarka alako-
kat virágzanak Berzsenyi Krisztina jelmezei: ön-
magával henceg a nem is a maga helyén rikító
narancssárga, piros, citromzöld, a kockás, a csí-
kos, a pettyes. A totális konvenciótlanság ízlés-
telen és zagyva színvilága társul a népnek aligha
nevezhető al- és félvilág echte mai, utcai karak-
tereihez. A végletesen különböző - abszolút
másként megjelenített - egyén és tömeg képtelen
egymásba játszani. Bizonyára szándékolt is,
hogy a népmasszának ezer arca van, csupa
prototipikus individuumra bomlik, fizimiskájával,
testével harsog - az irányító (és részben a
rendfenntartó) réteg viszont egyéni vonásokat
alig mutató alakok összemosódó együttese. A
belvárosba nyomult külváros, e sajátságos Práter
plebse több figyelmet kér, minta nagy vurstli
rideg, gyanakvó és irányvesztett igazgatótaná-
csa. A produkció gyors, éles metszésekkel hatol
előre, nem törődik az organizmussal, így nincs

is az igazságainak organikus fedezetük. Izabella
hiába helyezkedik el a két világ határán, nem
tartozva egyikbe sem, csakis a saját morális ma-
gánbirodalmába, az ideaterrénumába, az érintet-
lenség és az érinthetetlenség senkiföldjére: ka-
pocs ember a fönt és a lent között természetsze-
rűleg nem lehet. E Szeget szeggel politikai szfé-
rájához nem tartozik társadalmi szféra, és a tár-
sadalmi szféra fütyül a politikai szféra hiányára.

Kunstfertig részigazságokat, néhány hatásos
jelenetet, pár jó figurarajzot prezentál tehát a
naprakész Shakespeare-játszás. Máté Gábor em-
berekkel díszletezte be Horgas Péter szinte mind-
végig csaknem üres, beszédesen fénytelen, csu-
pán egy zajos munkagépet (malterkeverőt), egy
nesztelenségből fölcsattanó munkagépet (nyak-
tilót), szegényes trónimitáló karszéket megtűrő
szípadának egymástól elszakított, centrum nél-
küli szegleteit. A díszlet az utcán hevert, csonka-
ságot hazudó koldus, ittas hajléktalan, hentergő
pederaszta alakjában. Ez a népség heveri be a
színpadot, melyen az urak föl nem adnák álló és
trónoló testhelyzeteiket. Sáry László olyan zene-
töredékeket kevert a játék alá, melyeket a marok-
telefon vartyogásának nem nehéz elnyomnia.

Erővonalak látszanak. Erők kevéssé. Nemigen
ér össze a két Halbkreis. Stílust, homogenitást
csak a parodisztikumot súroló irónia adna, ami
viszont nem minden szereplőre terjeszkedhet ki

(Angelóra, Claudióra, Júliára sem). A karakterek
elszívják az ájert a potenciális antihősöktől. Az
egyszerű, megokolt mozzanatok tetszenek.
Ahogy Claudio nem a megmentőjéhez, hanem
vajúdó feleségéhez szalad szabadultában. Ahogy
Hollósi Frigyes (Porkoláb) a televíziós Kisváros-
beli ténykedésén gúnyolódva is jellemet teremt, a
törvény becsületes - becsületesen meg-kenhető -
őréét. Ahogy Szabó Győző rezes orrú holttestnek
játszott Bernátja szarik a halálra. Ahogy Varga
Zoltán a guillotine kétbalkezes „mű-vészét"
formázza (amíg bele nem vész a pepecselésbe).
Ahogy Tóth József nagypofájú Luciója szórja a
hazugságokat és rágalmakat (amíg ki nem esik a
sok közbebeszélés ritmusából). Máthé Erzsi
(Tekeriné) bátran kirak a deszkákra öt színészi
évtizedet. Az öreg kurtizánban meg-csinálja az
örök komédiást. Kétszer kacsint. Stohl András
férfinő Pompeiusa elsőrangú mozgásmutatvány.
Komolyságot, mértéket, súlyt ad a senkiházinak
olyan körben, ahol nem mindenki fegyelmezi
magát, és a rendező túlzottan sokat fogdostatja a
tököket.

Benedek Miklósnak nincs mondanivalója
Angelóról. Az érzéki puritán szexuális föllángolá-
sa helyett csak az önlelkébe nézés hihető úgy-
ahogy. A herceg távollétében regnáló koalíció
kisebb tagjaként Szacsvay László (Escalus) érett
színésztársaihoz hasonlóan szerepeinek eddigi
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sorából ismétli elő a mostanit,
megint a hitelesen ügye-
fogyott totojázó, betotojázó,
amúgy derék kisembert. Ujlaki
Dénes egyetlen hangtévesztés
nélküli biztonsággal adja a
herceget, sietség nélküli
lendülettel viszi a dara-bot a
Schluss felé, melyben kis híján
maga is pórul jár. Hatalmat és
fölényt markírozó báb. Akkor
sincs Bécs-ben, amikor éppen
nem megy el szerzetesnek.

A Fekete Ernő és Kiss
Eszter játszotta Claudiót és
Júliát a rendezés - Shakes-
peare nyomán - ürügyfia-
taloknak hagyja meg: ürügy-
nek a cselekményhez. Az új
életet hordozó nőalak az
életszerűbb. Nekik nem jut
olyan magánszám, mint a
Tuskó rendőrt találékony
bumfordisággal leképező Elek
Ferencnek, sem olyan folya-
matos jelenlét, mint Vajdai
Vilmos színfoltszerű Hólyag-
jának.

Mariannát bánatos ordassá
minősítette át a túl-buzgó
rendezői értelmezés. Akit
Huszárik Kata mintáz, az egy
zavarodott érzelmek-kel
küszködő gipszszobor. Ónodi
Eszter valamennyi fontosabb
jelenetében képes úgy
besűrűsödni önmagába, hogy
az egyébként egy
pisztolydörrenéssel indított
előadásban a hirtelen
elsötétülés nyomasztó vég-
játéka lehessen az ő ön-
gyilkossága. Izabella nem
bécsi.

Az erőszakosan erőteljes
rendezésben sok az ötletes
kapkodás. Zavaró a színpa-
di publicisztika (például a vacak
diplomatatáskás Árva László
néma személyében). A rendőri
brutalitás különiskolájának láttán azt kérdezzük:
a tanulmányi céllal hererúgási leckét vevő rend-
őrnő miért babaként bánik Izabellával? Sok min-
dent kérdhetünk - egészen addig, hogy a herceg
szcenírozta igazságtevési képben mi is az alig
mukkanó nép(ség) funkciója. A passzív, már-már
civil jelenlét kifejezheti-e, hogy az igazság
győzelme illúzió?

Az ORF - megbízható értesülésekre hivatkoz-
v a - kevéssel ezelőtt azt tudatta, hogy talán még

iscsak Izabella feküdt a vérnősző Angelo ágyá-
ban. A helyzet teljes és végleges tisztázása érde-
kében hercegünk vizsgálóbizottság felállítását
határozta el, melynek élére független külországi
szerzetest kíván kinevezni.
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Ónodi Eszter és Ujlaki Dénes (Herceg)


