
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.
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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



Tibor utószava az 1961-es kiadáshoz.) A
Hamlet - sokat idézett - gondolata, a „Dánia
börtön", ráveti árnyékát a következő
darabra is. A Szeget szeggel erkölcsi
problematikája pedig - Kéry László szerint
- a keresztény mértékletesség, türelem és a
humanista megértés összeegyeztetése,
amelynek híres formulája Hamlet és
Polonius párbeszédében jelenik meg:
„Bánj mindenkivel érdeme szerint:
melyikünk kerüli el a mogyoró-pálcát ?"

Á mű egyik értelmezési változata, Jan
Kottnak egy - a hatvanas években írott -
strukturalista elemzése a darab hat szín-
helye közül legfontosabbnak a börtönt
tekinti, amely mintegy útkereszteződés-
ként összefogja a szereplők és az esemé-
nyek haladási irányait, és „ahol a korrum-
pálódott szex és a korrumpálódott ura-lom
találkozik".

Az irodalmárok által kimutatott pár-
huzamok is indokolják tehát Paál István
Dánia börtön Vienna börtön paraleljét. A

Szeget szeggel értelmezése és szcenikája
ugyancsak asszociatív hasonlóságot mutat
szolnoki Hamlet-rendezésével.
Természetesen nem a darab cselszövései-
nek sorozatát kívánja a rendező elsőren-
dűen színpadra ültetni, mint inkább egy
fordulatokban bővelkedő történet elemeit
modellálja, egyfajta közérzetés magatartás
kifejezésére. A Szeget szeggel - sokszor
megállapított - laza dramaturgiája, mű-faji
határozatlansága, jellemeinek ellent-
mondásos volta miatt rugalmasan idomult
a rendező elképzeléseihez. Nem volt
szükség arra, hogy némajátékokkal
megtoldva és metakommunikatív esz-
közök segítségével „átírja" a darabot.
(Ezzel korántsem akarom Hamlet-rende-
zését visszamenőleg minősíteni, vagy
további lábjegyzeteket fűzni a vitához,
csupán a két dráma rokon színpadi meg-
valósításának különbségét érzékeltetni.)

Á modellizálással egyébként is lényeg-
telenebbé válnak a történetnek az ese-
ményei, a sztoriról átkerül a hangsúly az
egyetlen helyzet - a Vienna börtön -
vizsgálatára. A vizsgálat oka, értelme és
célja pedig nyilvánvalóan az, hogyan
viselkednek a jellemek ebben a helyzet-
ben. Előrebocsátva az előadás gyengéjét: a
színpadi játék nem mindig tudta a nézőket
egy mereven körülhatárolt lehetőségek
között vergődő - meghunyászkodó, ellene
lázadó, abból kitörni vagy azt
megváltoztatni, esetleg megsemmisíteni
akaró - hősök drámai akcióinak
áramkörébe vonni, illetve olykor nem
tudta eléggé érzékletessé tenni a szűk és
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téren túl mi van - azt is pontosan tuda-
tosítja a díszlettervező, Árvai György. Bal
oldalon még látszik egy újabb ketrec
rácsos fala; tehát a ketrecek mindenütt
folytatódnak, ketrecekből áll itt a világ. A
fenti folyosókról befelé szintén egy-egy
lépcsősor vezet. A szereplők kizárólag a
folyosókon és a ketrec belsejében
mozognak, kivéve a herceget, aki
álruhásan a ketrecen kívül, a szabad szín-
padtéren tartózkodik. Számára nyílik meg
a börtön egyetlen nagy hátsó rácsos ajtaja,
hogy kívül kerülhessen vagy ismét
visszajuthasson országába. A rácsos épít-
mény egyébként kívül teljesen körbejár-
ható, tehát elegendő hely van arra, hogy
Vincentio bárhonnan jól megfigyelhesse a
benti eseményeket, s ugyanakkor a
színpad hátsó, homályos részeibe húzód-
va, szinte észrevehetetlenné váljék. A
rácson keresztül természetesen a szerep-
lők és a herceg kölcsönösen láthatják
egymást, és beszélgethetnek. Ezzel a já-
téktérrel a tervező kitűnően megoldja a
cselekmény alapmotívumát: azt tudni-
illik, hogy Vincentio állandóan leselkedik
és időnként kívülről beleavatkozik az
eseményekbe. Vagyis a rendező drá-
maértelmezése és a történet bújócskája az
egyszerű és kifejező színpadképben fo-
galmazódik meg. A rácsfal erőteljes vá-
lasztóvonala természetessé teszi azt is,
hogy a hercegnek nincs szüksége külö-
nösebben elváltoztatni magát, eltakarni
arcát, a kinti árnyékosabb mozgástér
megteremti a néző - s a szereplő - számára
a fel nem ismerhetőség illúzióját.

A fekete háttérben ezüstös rideg fény-
nyel csillogó rácsok mögött a szereplők
puha, meleg fényű, bársonyos vagy pasz-
tellszínű selymes anyagokból készült
jelmezeinek egységes, foltszerűen kom-
ponált látványa erőteljesen elválik a kör-
nyezettől. E látvány bizarr ellentéte hang-

zárt rendszerben mozgó figurák összeüt-
közésének lelki reakcióit. Így az előadás
nem váltotta ki a nézőből azt a „negatív"

katarzist, aminek feszült, súlyosan
nyomasztó érzése önvizsgálatra késztet.

A Szeget szeggel alaptételét a rendező ki-
zárólag színpadi hatáselemekkel, még-
pedig igen pontosan végiggondolt és
következetesen megvalósított szcenikai
elemekkel fogalmazza meg - elutasítva
ezzel a verbalitásra épülő Shakespeare-
interpretációkat, ahol jórészt a szó hor-
dozza a cselekményt, vagy éppen a szö-
veg terheli túl a néző agyát ahelyett, hogy
a színpadi valóság közegében kelne életre
a kimondott gondolat. Itt viszont
felszabadul a néző a nem mindig könnyen
és gyorsan emészthető shakespeare-i szö-
vegáradat súlya alól; a színpadi látvány és
egyéb effektusok egyszerre teszik vizuális
és akusztikai élménnyé a drámai szöveget.

A szcenika értelmező látványán túl-
menően a szereplők - szintén pontosan és
konzekvensen „megszerkesztett" - térbeli
helyzete segítette az általuk képviselt
magatartás vagy szándék kifejezését,
illetve az azonos irányú vagy ellentétes
magatartások, célok egymáshoz való vi-
szonyának, rendjének megítélését. Ezek a
térbeli helyzetek ugyanakkor fölös-
legessé tették a Shakespeare-előadások-
ban gyakori mesterkélt szituációkat, ame-
lyek a drámai monológok, dialógusok je-
len idejű konkrétságát volnának hivatottak
megteremteni.

Á szolnoki Hamlet-előadás fémrácsos
galériája a Szeget szeggelben egyetlen nagy
ketreccé változik, s jórészt betölti az egész
színpadot. Fent szintén fémrácsokból álló,
zárt folyosó vezet jobb oldalon a színfalak
mögé, a bal oldalon pedig lépcsővel le a
színpadtérre. Hogy a folyosón s a látható
szabad színpad-



súlyozta, hogy a félelmetes börtönvilág-
ban érzelmekkel teli emberek élnek.

A jelmezek egyébként - Füzy Sári
tervező nagyszerű munkája - inkább
szabásukban utaltak Shakespeare korára,
mégis időtlenné, sőt maivá tette őket
egyszerű vonaluk s néhány kiegészítő
kellék. A ruhák színei és szabása ugyan-
akkor a szereplők társadalmi hovátarto-
zásáról és főként jelleméről is árulkodtak.
Izabella nőies idomait elrejtő, tompa vaj-
színű, hosszú köntöse tisztaságának és
áldozat voltának kifejezője. Marianna, a
helytartó régen elhagyott menyasszonya a
halványkék remény színében tűnik föl,
Tekeriné tarka-piros fodrai bordélytu-
lajdonos mesterségét jellemezték. A bör-
tönlakó Bernátnak ócska - valahonnan
örökölt - hatalmas katonaköpenyege
mulatságosan kísérte a holtrészeg ember
tántorgását. A helytartó, Angelo előkelő
fekete ruhája s vörös gallérja mintha
egyéniségének szélsőséges ambivalenciáját
tanúsítaná. A nemesek elegáns szabású
ruhákban és fekete, barna, fehér, kék, sárga
színekben jelennek meg, az őket kiszolgáló
„hivatalnoki" kar általában egyszerű
szürke, barna öltözékek-ben, a plebs pedig
rikító szedett-vedettségben „pompázik". Á
herceg álruhásan födetlen fővel és
kifordított köpenyének szürkeségében
intézkedik kint, uralkodóként kalapban és
fekete köpenyben rendezi a dolgokat belül.
Telitalálat a hóhérnak és Escalusnak, a
herceg első hivatalnokának, titkárának a
jelmeze. Escalus fején fekete, idétlen
sipka, fekete kabátja, akár egy modern,
rosszul szabott konfekciódarab, mellén
egyetlen dísz, talán kitüntetéseinek
keskeny piros sávja. A jelmez, a hűséges
és tehetetlen csinovnyik szánalomra méltó,
ugyanakkor ösztönösen taszító figuráját
érzékelteti. Rémes, a hóhér egyáltalán nem
a megszokott, fekete palástos, vörös
kesztyűs mezben jelenik meg, hanem olyan
furcsa látvány-ként, ami mesterségének
szörnyűségére emlékezteti a nézőt. Lábán
nagy bakancs, szűk, zöld nadrágja ráfeszül
vékony alakjára, deréktól fölfelé meztelen
testének jó része, feje és karjai fáslival
vannak betekerve. Ez a szokatlan mez nem
a mesebeli - éppen ezért kevéssé félelmetes
- hóhért idézi emlékezetünkbe, hanem a
hóhér mesterségének, a kínzásoknak véres
következményeit.

Ahogy a díszlet és a jelmezek pregnáns
színházi jelrendszere a dráma lényegét
sugározzák, ugyanilyen fontos szerepet
töltenek be a többi szcenikai jelzések: a
fény- és hangeffektusok. A Shakespeare-

darabok korszerű színházi előadásaiban
ezek egyébként is kiemelkedő jelentősé-
gűek, hiszen a gyorsan pergő, időt és
helyszínt gyakran váltogató, montázsszerű
jelenettechnikás szerkesztésmód meg-
követeli a jeleneteket egymástól elvá-
lasztó, a helyszín változását és az idő mú-
lását jelző hangok és fények pontosan
kiszámított alkalmazását.

A zenei jellegű hangeffektusok - amiket
szintén Árvai György konstruált -
ugyancsak tökéletesen betöltötték drama-
turgiai és drámaértelmezési funkciójukat.
A legszükségesebb helyeken jelezték a
jelenetváltást, de főként előkészítették és
aláhúzták a történet tragikus tónusát.

Az előadás elején a nézőt a függöny
nélkül ásító sötét színpad fogadja, mely-
ben ezüstösen csillog a fémbörtön. Eköz-
ben a hangszórókból valami súlyos, kel-
lemetlen, mégis ritmikus zúgás árad egyre
erőteljesebben, amibe talán ha-
rangkongás, később egy égiháború -
szabályos időközökben visszatérő -
mennydörgésrobaja vegyül. Ez az
akusztikus motívum visszatér a második
felvonás elején, majd az előadás végén
szinte elviselhetetlenül fölerősödve,
mintha valami félelmetes, irracionális erő
közelegne, ami elsöpör mindent.

Érdemes megjegyezni, hogy a hang-
motívumok sohasem valamelyik szereplő
vagy szöveg kiemelését, hangsúlyozását
szolgálták, ami a konvencionális rendezés
gyakori, mondhatnám szájbarágós
eszköze; s amitől sokszor melodramatikus
vagy didaktikus lett az előadás.

Árvai György precízen kimunkálta az
egyéb zörejek „rendszerét" is. A játéktér, a
börtön és a bevezető folyosók alapzata, a
lépcsők mind fémből készültek; a szí-
nészek cipője kellemetlen fémesen csen-
dült, csikordult rajta. A hóhér, bárdját
leengedve, lassan ereszkedett alá a lép-
csőn, a hatalmas bárd minden lépésnél
nagyot kondult a grádicson. A ketrec
egyetlen hátsó ajtaja, ahol a herceg távo-
zott, majd visszajött, óriási döndüléssel
visszhangozta a „kívülre jutás" és a „be-
lülre kerülés" dramaturgiai jelentőségét.
Ezekkel a fülsértő csattanásokkal, dobba-
násokkal szemben a herceg - az előadás
legnagyobb részében a börtönön kívül - a
ketrecet körülvevő fehér kavicsos úton
lépdel, s cipője az előbbi zajoktól jól
megkülönböztethető, de hasonlóan kelle-
metlen csikorgó hangot ad. Kijjebb, a
színpad szőnyegén viszont puha, nesztelen
járással tűnhet el.

Hasonló precizitással komponálta meg

a rendező és a szcenikus a fényeket. A
játékteret csupán a fölülről belógó négy
rácsos börtönlámpa világítja meg, a fenti
folyosókat viszont - szükség esetén -
kívülről jövő erőteljesebb reflektorfény. Á
játéktér így a fények segítségével is több -
vízszintesen és függőlegesen erősen
elválasztható - helyszínre tagolódik, s ez
alkalmas volt az egységes színpadképen
belül a több helyszínű cselekmény
folyamatos pergetésére; a fenti erősebb
reflektorfénnyel egyes jelenetek vagy
szereplők kiemelésére s olykor párhu-
zamos események szimultán megjelení-
tésére.

Még egy érdekes fényforrása van a
színtérnek: a börtön négyszögletes fém-
padozata az átlók irányában ki van lyug-
gatva, s a darab kezdetén és végén a hóhér
áll a tér közepén. A lyukakon keresztül
alulról feltörő fény félelmes-sejtelmessé
növelte a hóhér alakját.

Egy fény- és térjelzés tűnt felesleges-
nek; a darab végén, amikor a herceg már
visszatért városába, és megkezdte a
„rendcsinálás" színjátékát, még egyszer
kijön onnan, és a színpad jobb oldali elő-
terében helyezkedik el, s figyeli a számon-
kérés és leleplezés folytatódását. Ekkor a
földön két gyenge fénycsík gyullad föl,
kirekesztve egy újabb kis teret a herceg
számára. Csak találgatni lehet, vajon Vin-
centio megváltozott külső helyzetét akar-
ják-e jelezni a fénycsíkok, vagy valami
mást.

A fényeffektusok elősegítették ugyan a
rendezői koncepció érvényesülését, végső
soron mégis akadályozták az elő-adás
élményszerű befogadását. Vissza-utalva a
korábban jelzett hiányosságra: a szereplők
arca a legritkábban került olyan
megvilágításba, melyben jól lehetett volna
látni szemüket és arcmimikájukat. Ez az
elhanyagolhatatlan technikai körülmény
megfosztotta a nézőt attól, hogy a
színészek arcán, szemében tükröződő
belső lelki folyamatokról tudomást
szerezhessen, ezekre jórészt a szereplők
mozgásából, gesztusaiból és a
hanghordozásából lehetett következtet-ni.
Elképzelhető olyan előadás, ahol a
szereplők - gondoljunk álarcos játékok-ra!
- mindent ki tudnak fejezni testükkel,
hangjukkal, de a veszprémi együttesnek
talán még szokatlan egy ilyesféle játék-
stílus.

Következetesen végiggondolt és pro-
fesszionista szinten megvalósított kon-
cepcióról lévén szó, feltételezhetjük azt is,
szándékosan hagyta a rendező színé-



szeit sokszor félárnyékban, hiszen más-kor
a fenti erős fényekkel premier plánba
helyezett egy-egy alakot. Ilyenkor a szó
szoros értelmében meg is világosodott
számunkra a figura jelleme - mint például
Angelo egyik monológja alkalmával -, de
jószerivel végig azzal küszködtünk, hogy a
homályon átfúrjuk szemünket, s tisztábban
lássuk a belső vívódásoktól megrezdülő
arcizmokat, meg-rebbenő tekinteteket.
Különösen vonatkozik ez a hercegre, holott
az ő belsőleg motivált akciói adhattak
volna választ a dráma jó néhány
részletkérdésére.

Paál István egyébként - mint jó előbb
utaltam rá - nem avatkozott bele erőtel-
jesebben a mű dramaturgiai felépítésébe,
észrevehetően csupán egyetlen monológot
emelt ki a helyéről, és egy keretjele-nettel
toldotta meg a darabot. Az előadás elején a
börtön közepén áll a hóhér, bal sarokban ül
Bernát, az örökös börtönlakó.
Befejezésként megismétlődik e kép azzal a
változattal, hogy Lucio feszült, várakozó
helyzetben guggol ugyanitt, a hóhér pedig
lassan felé fordítja súlyos tekintetét.

A keretjáték után a herceg Joós László -
jelenik meg a börtönben, és el-mondja
legszkeptikusabb monológját. (Ez
eredetileg a III. felvonásban van.)
Vincentio végtelen kiábrándult, magányos
és nagyon fél. Olyan porszemnyi és
tehetetlen a börtönvilággal szemben, hogy
szinte megfojtják a rácsok. A hatalom, az
irányítás réges-rég kicsúszott a kezéből,
átvette az őt is körülvevő - talán maga
teremtette? - mechanizmus. De ez már őt is
elpusztítással fenyegeti. Nem ő a nagy
manipulátor, hanem inkább - a többiekhez
hasonlóan - áldozata egy távoli, ismeretlen
és megfoghatatlan - Kaffkát idéző -
hatalomnak, ami a rácsos objektumokban
ölt testet. Ezért adja át Vincentio uralkodó
jogait Angelónak, s megpróbál kívülről
változtatni a helyzeten. Kívülállóként a
dolgok még jobban kicsúsznak kezéből.

A herceg ellentmondásos lényének,
cselekedeteinek okait, motivációit Joós
László kevéssé tudta játékával közvetíteni,
indokolni. Kulcshelyzetét és tehetet-
lenségét a szcenikai körülmények, a
színpadon elfoglalt helye kellőképpen
magyarázták, de ezen belül saját egyéni
küzdelmét, erőfeszítéseit és döntéseit nem
hitelesítette eleven érzelmekkel. Az
irányíthatatlan események sodrását nem
tragikus küszködéssel éli át, hanem
külsőleges kapkodással reagál a törté-

nésekre. Behatárolt emberi helyzetében is
sokkal drámaibb utat kellene végigjárnia :
a magányosság és a börtönlét felis-
merésétől a kitörés és a cselekvési lehető-
ségek megragadásáig, majd a megváltoz-
tathatatlan kiszolgáltatottságra való rá-
ébredéstől a morális megalkuvásokig,
hogy végül saját erkölcsi bukásának be-
vallása vagy kilátástalan helyzetével, te-
hetetlen önmagával való azonosulása után
ítélkezzen önmaga felett is. Á darab egyik
főszereplőjének színészi megoldatlansága
vezetett végső soron az előadás
feszültségének csökkenéséhez.

A herceg helyett Lucio lett a kulcsfi-
gura - netán a rezonőr. Lucio a színlap
szerint nagyszájú léhűtő. Az előadásban ő
a börtönlét ellenpontja, pedig ugyan-úgy
a rácsokon belül marad, mint a többiek.
Balogh Tamás kifejező alakításában Lucio
nem tartozik sem a nemesekhez, sem a
kiszolgálókhoz, sem a plebshez;
mindenkivel megmérkőzik, a herceggel
éppúgy, mint a gyanús utcai lézengőkkel,
és fölébe kerekedik mindenkinek. Gát-
lástalan és cinikus, kijátssza az uralkodót,
az álruhás herceget, kíméletlenül cserben-
hagyja barátját, Pompeiust. Két jelleg-
zetes színpadi pozíciója is érzékelteti
„fölül- és kívülállását" : találkozván az
álruhás herceggel, könnyedén fölmászik
belül a rácsokon, s onnan pletykál az el-
tűnt uralkodó viselt dolgairól és a hely-
tartó gyanús ügyeiről a lent bosszankodó

hercegnek. Majd mikor Vincentio
visszatér és számon kéri Lucio viselke

dését, az egy pillanatra sem ijed meg; a
fenti folyosón állva elnémíthatatlanul in-
gerli tovább az uralkodót. Honnan köl-
csönzi Lucio rettenthetetlenségét, az
egész börtönvilággal való szembenállás
erejét? Lucio az egyetlen morális lény eb-
ben a színjátékban, és nem veszíti el em-
beri tartását. Etikájának alapja: a vala-
mikori emberséges hatalom elismerése és
az Izabellában megtestesülő tisztaság
megbecsülése, megvédése. Végül is egye-
dül Lucio őrzi meg önmagában a huma-
nitást és tisztaságot - ezért sújtja legke-
ményebben a hatalom: őt erkölcsileg és
fizikálisan is meg kell semmisíteni.

Balogh Tamás rugalmas, erőtől duz-
zadó mozgásával s főként árnyalt, belső
érzelmeket, gyors váltásokat kifejező
intonációjával tudta pontosan visszaadni
figurájának lényegét. Nagyképűsége és
cinizmusa csillogó észjárással és kemény
igazságérzettel párosult.

Á dráma szerint Angelo jelleme is ta-
lányos. Kevés és finom színészi eszköz-
zel rajzolta föl Benedek Gyula a bo-
nyolult egyéniséget. Sötét ruhájából
sápadtan világított szigorú, komor arca.
Szenvtelenül fogadja a rábízott hatalmat.
Nem gonosz, nem aljas zsarnok, még
előre kitervelt sötét szándékok sem igen
lappanganak benne, csupán nagyon zár-
kózott, céltudatos és határozott. Izabel-
lával való találkozásakor feddhetetlensé-
géhez és következetességéhez ragaszko-
dik; a megvesztegetés szó - Izabella szá-

Benedek Gyula (Angelo) és Töreky Zsuzsa (Izabella)



jából - rendkívül felingerli. Szinte a
legapróbb jelét sem árulja el annak, hogy
megkívánta a leányt, viselkedése mégis
egyre feszültebb, s magára maradva kitör
belőle az önmaga számára is érthetetlen,
ismeretlen, perverz érzelem a szűz, a ha-
lálra ítélt ember húga iránt. Mintha először
pillantana saját lelkébe, s elborzadna sötét
mélységeitől. A felső kis folyosón állva
színpadi helyzete is kifejezi, hogy az
egyéniség szűk börtönében vergődő ember
képtelen fölülemelkedni önmagán.
Izabellával másodszor találkozván nem tud
s talán nem is akar uralkodni magán,
ráront a leányra, utána bűnének tudata még
jobban ránehezül. Lelepleződése és a
herceg első - halálos - ítélete alig rendíti
meg, mardosó önvádja súlyosabb
büntetésnek bizonyul. Az uralkodó és
Izabella végső bocsánatával életét nyeri
vissza, sőt egy szerelmes asszonyt kap
hozzá - de „boldog házasélete" kopor-
sófedélként csukódik rá.

Izabella egyéniségét egy kis dramatur-
giai beavatkozás tette egyértelművé: ki-
maradt az a sokféleképpen magyarázható
rövid párbeszéd, melyben egy apácától a
zárda rendjéről, szigoráról érdeklődik.
Izabella - Töreky Zsuzsa illúziót keltő
alakításában - naivan tiszta, őszinte,
testvérét szenvedélyesen szerető leány.
Nem elvont, hűvös erkölcsiséget kép-visel,
hanem azt a természetes, gyermeki
tisztaságot, amely még a körülötte lévők
erkölcstelenségét sem fedezi fel. A fel-
nőtté válás utolsó lépcsőfokára akkor lép,
mikor beleegyezik a Mariannával való
cserébe. Ez a csere majdnem olyan
erkölcstelen, mintha magát adná oda
Angelónak. Eddig naiv erkölcsiségében
szabad volt, most a börtönvilág esendő -
erkölcstelen lakója lett. Töreky Zsuzsa ezt
a belsejében lejátszódó nagy változást
néhány mozdulattal, vállának, testé-nek
ernyedt összecsuklásával érzékel-tette.
Még ugyan megőrzött lelki nemességéből
valamennyit: Marianna kérésére leborul a
herceg előtt, hogy annak az életéért
könyörögjön, aki őt erkölcsileg
bemocskolta, s aki - még így tudja - ki-
végeztette bátyját. Ezek után volt meg-
rázó végső jelenete. Minden elrendeződött,
a herceg feleségül kéri, és nyakába aggatja
díszes, uralkodói láncát. Minden-ki eltűnik
a színről, Izabella egyedül marad, leveszi
magáról a drága ajándékot, a mozdulattal
akaratlanul lehull ruhája, s ott marad
szégyenteljes kiszolgáltatottságban egy
fehér harisnyás zárdaszűz s egy kacér
fűzős kokott keveréke. Végtelen
szomorúsággal összefogja holmijait,

és utánamegy a többieknek. A körülmé-
nyek hatalma rajta is győzött - beillesz-
kedett a boldogtalan börtönlakók közé.

A mellékszereplők közül kitűnő figurá-
kat, olykor teljes jellemet és sorsot tár fel
Sashalmi József Tuskó rendőr és Borbicz-
ki Ferenc Pompeius szerepében. Sashalmi,
ahogy szerepének beszédes neve elárulja,
az ostoba hivatalos közeg. Humoros szö-
vegével - az idegen kifejezések helytelen
alkalmazásával - nem akart magának bo-
hózati nagyjelenetet kreálni; ehelyett ka-
rakteres egyéniséget formált; magabiztos
butasággal természetesen használja az
előkelőktől hallott szavakat. Feljebbva-
lójának, Escalusnak dicsérete és meg-
bízása növeli büszkeségét és szolgálat-
készségét, ám homályos agyában gyanú
támad: miért kell titokban kiszolgáltatni
néhány derék ember nevét? Öntudatlanul
megérzi a börtönlét nyomasztó kö-
vetelményét. A második részben jobban
idomul e világhoz, ösztönszinten leját-
szódó katarzisából újjászületve kato-
násabban, embertelenebbül teljesíti kö-
telességét.

Borbiczki Ferenc Pompeiusa eszes,
nagyképű vagány, aki megél a jég hátán
is. Nagy dumájával mindenkit levesz a
lábáról. Blazírt fenegyereksége mögött
azonban gyávaság lappang: az alvilág
rongyoskirálya a börtönben gyorsan
meghunyászkodik, s mivel semmiféle
egérutat nem talál, elvállalja a megvetett
hóhérsegédi teendőket. Még időnként
próbálkozik „híres" szövegeivel, de az
első szigorú hangra összehúzza magát, és
a hatalom alázatos szolgálója lesz.

A kívül-belül megváltoztathatatlan
börtön deformálja a gyenge, ellenállni
képtelen jellemeket. Hiába bocsát meg a
herceg, hiába kapja meg mindenki a pár-
ját, a szereplők megkínzottan és boldog-
talanul zsúfolódnak össze az egyik fenti
ketrecben: a külső és belső rácsok még
szorosabban fonódnak rájuk. Csak Lucio
mer szembenézni a halállal is.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy
anyagtorlódás miatt Bőgel Józsefnek A
magyar szcenográfia a felszabadulás után című
tanulmányának folytatását későbbi
számainkban közöljük.

KOVÁCS DEZSŐ

Hercegek, ketrecben

A Szeget szeggel
veszprémi bemutatójáról

Á játéktér majdnem teljesen kopár: fény-
nyalábok szabdalják föl a sötétet, s or-
mótlan vasrács nehezedik a színpadra.
Börtön? Cirkuszi oroszlánketrec? Első
pillantásra nehéz eldönteni. A rácsozat
fölött lámpák lógnak, hideg fény zuhog
minden szereplőre, s olykor alulról fel-
törő fénycsóvák fonnak démoni glóriát a
hóhér alakja köré. A vasketrec sarkában
ember kuporog, még nem látjuk az arcát,
mikor elkezdődik a játék, s megjelenik
Rémes, a hóhér, valami iszonyú
beretvával fölfegyverkezve.

Egyelőre mindenki a ketrecben, aki
színre lép: vadállatok kifutójához hasonló
felülső folyosón érkeznek a szereplők,
lebotorkálnak a dongó vaslép-csőn, s
elmondják, a kalodába zárva, gon-
dolataikat. A darabbeli álruhás herceg
monológját halljuk (a harmadik felvo-
násból): „...Önnönmagad se vagy: ezernyi
sejted / A porból vétetett. Boldog se vagy:
/ Küzdesz azért, mi nincs meg, s ami
megvan, / Már elfelejted. Állandó se vagy:
Kedélyed kerge módra változik. . . Hát
élet ez?" (Mészöly Dezső fordítása.)

Minden rideg, csupasz, kopár; a fekete, a
szürke s a vakító fehér szín uralja a
színpadot. A zörejek, a zenei effektusok
sokkolóak: Árvai György határozottan
barátságtalan színteret és zenei hátteret
tervezett, nyilvánvaló rendezői sugallatra.

Ebben a kietlen, komor és riasztóan sötét
börtönmiliőben játszódik le aztán a
hercegi színjáték, az uralkodó hatalmi
manipulációs kalandja. Vincentio itt maga
is meghasonlott személyiség: nem a
drámai lelepleződések során döbben rá,
hogy hatalma és az uralmával összefogott
világrend hazug látszatokra épül, hanem
már a játék kezdetén tudja, hogy Bécs
velejéig korrupt, aljasul színlelő város.
Ugyanakkor ő is be van zárva a kalodába,
kétségbeesetten rázza rácsait, amiről
ugyan nem tudjuk meg, hogy ő építtet-te-
e, s aztán őt is fojtogatni kezdte, vagy
csupán örökölte elődeitől (ami a további
drámai fejlemények szempontjából egyál-
talán nem lényegtelen).

Ezzel mindjárt csökken a játék tétje: a


