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A CSERE STRUKTÚRÁJA ASZEGET SZEGGELBEN

eorge Whetstone 1578-ban megje-
lent és sokáig elfeledett Promos és
Cassandra története (The Historie of
Promos and Cassandra) című
darabját tartják a Szeget szeggel

legfőbb drámai forrásának. A két dráma
közötti kapcsolatot most nem a filológiai
hatások szempontjából szeretném vizs-
gálni, hanem mint egyazon szerkezeti mo-
dell transzformációját. Az ilyen típusú
transzformáció feltárása egyúttal irodalmi,
s ami ennél fontosabb, színházi értel-
mezést is feltételez.

„Két komikus beszélyre osztva" - hir-
deti a Promos és Cassandra' címlapja.
A két részre való felosztás igen jelentős a
drámai modell szempontjából. A Szeget
szeggel, amint az már sokszor elhangzott,
ugyancsak két részre tagolódik, a felvoná-
sok és jelenetek beosztásától függetlenül,
illetve annak ellenére. Az első rész tragi-
kusan, a második komikusan végződik.
Már kimutatták, hol válik ketté a shakes-
peare-i dráma: a fordulópont a harmadik
felvonás első színének 196. soránál követ-
kezik be, vagyis amikor a barátnak öltözött
herceg Izabella helyettesítését javasolja.

A Promos és Cassandra első része „ko-
mikus beszélynek" neveztetik, holott,
akárcsak később a Szeget szeggelben is,
az ellentétek feloldhatatlannak tűnnek, és
egyáltalán nem ígérnek happy endet:

„Az első részben bemutatásra kerül egy
kéjsóvár bíró tűrhetetlen jogtiprása, egy
tiszta hölgy erényes magatartása, egy
kegyelt kurtizán fékevesztett bujasága,
valamint egy veszedelmes parazita ér-
demtelen dicsőítése."

A minőségjelzők itt különös jelentőség-
gel bírnak: a bíró túlkapása „tűrhetetlen", a
kicsapongás „fékevesztett", a megbe-
csülés „érdemtelen". A tisztaság „eré-
nyes". Talán túlságosan is „erényes",
amint ez majd később kitűnik.

Whetstone darabjában a bíró úgy él
vissza az ártatlansággal, mint ahogy a
kurtizán a Magas Hivatallal. A Hivatal
éppen úgy rontja meg az erényt, ahogy a
bűn a Hivatalt. A nemiség éppoly ellenté-
tes a törvénnyel, mint a törvény a nemi-
séggel. A romlott törvény és a romlott
nemiség kölcsönösen rombolja egymást.
A Promos és Cassandra „argumentumá-
ban" már fellelhetjük a Szeget szeggel
alapvető ellentétpárjait.

A címbeli - s a szövegben is többször visszatérő - ellentétpár az
angol "head" (fej) és „maidenhead" (lányság, szüzesség)
szavakkal való játékon alapul

II.

A tragédia elemei, a cselekmény egysé-
gei, avagy, Lévi-Strauss kifejezésével él-
ve, a „relációk halmazai" mindkét darab
első részében azonosak.

1. Az uralkodó (Magyarország királya a
Promos és Cassandrában, Bécs hercege a
Szeget szeggelben) külföldre utazik, és az
uralkodással egy helyettest bíz meg (Pro-
most, illetve Angelót).

2. A helytartó felújít egy régi törvényt
az erkölcstelenség ellen.

3. Egy ifjú szerelmest (Whetstone-nál
Andrugiót, Shakespeare-nél Claudiót) fő-
vesztésre ítélnek.

4. A nővér (Whetstone-nál Cassandra,
Shakespeare-nél Izabella) kegyelmet kér a
helytartótól fivére számára.
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(II. 1.)
. A helytartó a lány szüzességét
e-teli cserébe bátyja életéért.
. A fivér kéri nővérét, hogy engedjen
ajánlatnak, és mentse meg a fejét.
évi-Straussnak az Oidipusz-mítosz
elmezésére alkalmazott módszere
ítségével bemutatható a két dráma
mléletes modellje. A
lekményegységek három függőleges
lopba rendezhetők a Törvény, a
miség és a Családi kapcsolatok
szók alá; az egyes oszlopokban
anazok az ellentétpárok ismétlőd-
, nevezetesen az elégtelenség és a
ás, a mértéken aluli, illetve mértéken
li, az alá-, illetve túlbecsült kategóriái
ötti ellentétek. Mindez sémaszerűen a
Tekeriné,
bordélyházak
és vérbaj
William Hutt (Herceg) és Brian Bedford
(Angelo) a Szeget szeggelben
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A csömörig hajszolt élvezetek és a kielé-
gülés hiánya, a szertelenség és a hiány
szembeállítása már Lucio és Claudio első
párbeszédében felbukkan:
LUCIO Nézd csak! Mi juttatott rabságra -

he?
CLAUDIO A nagy szabadság, úgy ám, a

szabadság.
Amint zabálás hosszú böjtnek atyja:

Minden szabadság, hogyha eltúlozzuk-
Rabságra fordul." (I. 2.)

Lamia, a kurtizán és segítői Whetstone-
nál, illetve a kerítők a Szeget szeggelben a
mértéken túli

*
promiszkuitást képviselik. A

szüzesség szexuális böjt; a szexuális
absztinencia mértéken alul van. De
Shakespeare Izabellája nemcsak szűz,
mint Cassandra Whetstone-nál, hanem
novícia is, aki készen áll a fogadalomtétel-
re. A cölibátus a családi kötelezettségek

A Szeget szeggel előadása a kanadai Stratfordi
Fesztiválon

alábecsülése. A fivér viszont, aki azt
kíván-ja, hogy húga szüzességével
fizessen az ő fejéért, túlbecsüli a családi
kötelességeket. Shakespeare-nél minden
szembeállítás rendkívül kiéleződik. A
szüzességnek a testvér életéért cserébe
való feláldozását a szöveg a
vérfertőzéshez hasonlítja, amely Lévi-
Strauss szerint a családi kötelék
túlértékelésének legfelső foka: ,,Nem
vérbűn szinte, hogyha életet nyersz /
Húgod gyalázatán?" (Ill. 1.)

A Szeget szeggel Júliája nemcsak sze-
relmeskedik, de gyermeket is vár. („De a
sok édes kettes óra titka / Túl nagy betűk-
kel van páromra írva." I. 2.) Sok részletes
tanulmányban foglalkoztak már Claudio és
Júlia, valamint Angelo és Marianna
házasság előtti kapcsolatának hasonlósá-
gaival és különbségeivel, de a Szeget
szeggel dramaturgiai felépítésében a
szembeállítás világos és egyértelmű: az
ifjú szeretőket túl sok testi vágy és túl
kevés törvényes kötelék fűzi össze, míg
Angelót és Mariannát túl sok törvényes
kötelék, testi vágy nélkül.

A Szeget szeggelben négy női szerep
van; a párhuzamok és a szembeállítások
szándékosnak és lényegesnek tűnnek. A
kerítőnőt Mistress Overdone-nak hívják;
Izabellát ezzel szemben az első kolostori
jelenetben akár Miss Underdone-nek is
lehetne nevezni.

**
Ám ez a „Miss Un-

derdone" kezdettől fogva „maximalista".
Novíciaként a fegyelmet kevesli: ,,Rosszul
értetted szavam: / Én inkább még na-
gyobb szigorra vágyom: / A fogadalmas
Szűz Szent Klára-rendbe." (I. 4.)

A shakespeare-i megkettőzési technika,
amelynek révén - akár a tükörben - a bal
jobbnak és a jobb balnak látszik, különö-
sen nagy hangsúlyt kapa Szeget szeggel-
ben. Az apácának készülő szűz Izabella
orcája rózsás, mint Briszéiszé, az Iliász-
beli rabnőé, aki minden éjjel megosztja
Akhilleusz ágyát. A másállapotban lévő
Júlia azonban „sápadt". A szűz apáca és a
szerető Shakespeare-nél egyszerre képvi-
sel ellentétet és összetartozást:

IZABELLA Húgom, Júliát?
LUCIO Hát húgod ő?
IZABELLA Az, mert azzá fogadtam,

Ahogy süldőlányok nevet cserélnek,
Gyerekségből, de szív szerint. (I. 4.)

* A játék a „mérték" szóval az eredeti címre (Measure for
Measure) utal
** Kb. ,,Túlfűtött asszony" és „Alulfűtött kisasszony"

(1975) Martha Henry (Izabella) és Douglas Rain
(Angelo) a stratfordi előadáson

Whetstone Cassandrája Shakespeare-nél
kétfelé oszlik: az egyik felét Izabella, a
másikat az Izabellát helyettesítő Marianna
kapja meg. Marianna csak pótlék, ő a
rituális áldozati bárány: de Shakespeare
ironikus építményében ez a bárány szíves
örömest fut a vágóhídra.

III.

Törvényes házasságon kívül elvenni egy
lány szüzességét fővesztéssel járó vétek. A
„szemet szemért" ősi törvényét állítják
vissza a magyar királyságban, illetve
Bécsben. A büntetést megváltani csak
újabb cserével lehet: a fivér fejéért a
nővérnek szüzességét kell odaadnia: fejet
lányságért, lányságot fejért.

A helytartó megszegi ígéretét, és mégis
követeli a fejet. Csak egy „pótfej" ment-heti
meg a fivér életét. A nemiség és a törvény
e csererendszerében a „fej" az általános
fizetőeszköz. A „fővesztésnek" nagyon is
nyilvánvaló szexuális vonatkozásai vannak.
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ÁMSON ...veszítsék fejüket a lányok is.
ERGELY Fejüket vagy pártájukat?
ÁMSON Előbb az egyiket, aztán a mási-

kat.
Romeo és Júlia, I. 1. - Mészöly Dezső
fordítása)

A Szeget szeggelben a fejek drámai
seréje nyelvi jelentésátvitellel kapcsolódik
ssze, a fej (head-maidenhead) különböző

elentéstartalmai szerint. Pompeius azt
ondja:

Úgy érti kegyelmed, hogy a fiatalurakat az
gész városban mind kiherélteti?... Ha
sak tíz éven keresztül akasztják-nyakaz-
ák (Shakespeare-nél: »fejezik«) azokat,
kik úgy vétkeznek, akkor majd végül új

ejek beszerzésével szórakozhatnak." (II.
.)
És a porkolábbal folytatott beszélgetés-
en:

ORKOLÁB ... Le tudod-e vágni egy em-
bernek a fejét?

POMPEIUS Le én, ha legényemberről van
szó; mert a házasember már az ő fele-
ségének a feje, és asszonynak a fejit én
le nem tudnám vágni soha. (IV. 2.)

A boldogtalan szerető fejét mindkét
darabban részint egy másik rab fejére, ré-
szint pedig szüzességre (maidenhead)
cserélik. ,,Nemcsak Claudio számára kell
találni egy másik fejet, de Izabella
számára is találni kell egy másik
szüzességet" -jegyzi meg találóan J. W.
Lever az Arden-kiadás előszavában. De
Shakespeare kegyetlenebb és cinikusabb
Whetstone-nál. Fejet lányságért,
lányságot fejért, sőt, ráadásul még egy
fejet a fejért és még egy lányságot a
lányságért. A Szeget szeggelben kapunk
egy „pótszüzességet", és nem is egy,
hanem két „pótfejet": „A halál nagy
maszka-mester" (IV. 2.).
Whetstone-nál egy névtelen, „frissen

kivégzett fickó" fejéről van szó. Shakes-
peare-nél az első „pótfej" még igen
szilárdan ül Bernát nyakán, amikor a
Herceg nagy derűsen úgy dönt, hogy a

túlvilágra küldi a fej gazdáját. Bernát csak
azért

menekül meg, mert merev részeg; „Még
készületlen, nem való halálra. / Ily állapot-
ban átereszteni / A másvilágra: biztos
kárhozat." (IV. .) Az elítéltnek a legjobb
egészségi állapotban és képességei töké-
letes birtokában kell lennie a kivégzéshez:
ez az ősi keresztény hagyomány Shakes-
peare korától napjainkig fennmaradt. De
tüstént előkerül egy újabb fej: Ragozint, a
„megrögzött kalózt" épp jókor vitte el a
börtönben a ,,hagymáz".
A Szeget szeggelnek van egy harmadik,

,,,topográfiai" struktúrája is, mégpedig a
színhelyeké, melyekben ugyancsak fellel-
hetők a cselekmény és a szókészlet szint-
jén kimutatott cserestruktúra alapvető
szembenállásai. Hat elkülöníthető szín-
hely szerepel a darabban: a Herceg palo-
tája, a bécsi utca, a Szent Klára-kolostor,
Péter barát monostora, Marianna körülár-
kolt háza és a börtön.
A hercegi palotában, ahová a helytartó

beköltözött, a törvény nevében fejek hul-
lanak. Bécs utcáin, Tekeriné és a kerítő
Pompeius működési területén szintén
„fejek" (vö. maidenheads) vesznek. A

INemzeti Színház 1973-as előadása
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„túlzások" egyaránt megrontják Bécsben
a természetet és a nevelést. E képzeletbeli
vidéken a palota és az utca a túlzásba vitt
törvényesség és túlzásba vitt nemiség
alapvető ellentétét képviseli. A monostor
és a zárda, Marianna háza és a börtön az
egymást követő cserék színhelyei. A klast-
rom nem nyújt menedéket a testiség elől,
és a törvény fölött sem áll. Izabella, a
novícia szégyentelen ajánlatot kap, hogy
szüzességével váltsa meg fivére életét.

Az apácaélet küszöbén már megismeri
az önmegtartóztatástól a kicsapongásig
vezető utat, és éjjel-nappal ingázik a pa-
lota és a börtön között. A Herceg a monos-
torban szerzetesnek öltözik, és előkészítve
az elítéltet az állítólagos kivégzésre, ke-
gyetlenül szadista tesztet próbál ki rajta;
játszik vele, mint macska az egérrel. „Csak
a halálra készülj!" (III. 1.) Saját céljai érde-
kében visszaél a gyónási titokkal; ő az, aki
egyszerre talál pótágyastársat, valamint
pótszüzességet saját pótléka - a helytartó -
számára.

„Amott jön a szivek vigasztalója -
Lázongásomban hányszor elcsitított!"
(IV. 1.)

A „szívek vigasztalója" cseréli majd ki
Angelo ágyában Mariannára Izabellát. A
Marianna háza előtti kertben szüzessé-
geket, a börtönben igazi fejeket cserélnek.

A Szeget szeggelben még két fontos
színhely van, ahol a cselekmény a színpa-
don kívül történik: Tekeriné háza és An-
gelo kerti háza. A „ház" szónak a szöveg-
ben számos, egymástól eltérő jelentése
van - „melegház", „rossz ház", „rossz hírű
ház", „hivatásos ház", „pihenőház". A
„ház" szó húsz alkalommal bordélyházat
jelöl, s talán az sem véletlen, hogy Angelo
palotáját kétszer is „kerti ház"-nak nevezik.

Shakespeare könyörtelen látásmódja
tévedhetetlen: a börtön mindig és minde-
nütt olyan útkereszteződés, ahol a romlott
hatalmasok találkoznak a romlott nemi-
séggel. Pompeius itt látja viszont vala-
mennyi régi comboráját: „Olyan ismerős
vagyok itt, akár otthon az üzletünkben. Azt
hihetné az ember, hogy Tekeriné asszony
tulajdon házában van itt a régi kuncsaftjai
között." (IV. 3.)

De Pompeiust azért hozták a bordélyból
a börtönbe, hogy a hóhér segédje legyen:
»Én emberemlékezet óta törvénytelen ke-
rítő voltam, de most megelégszem, ha
törvényes pribék (Shakespeare-nél: „hó-
hér") lehetek.« (IV. 2.)

Kállai Ferenc (Herceg) és Ronyecz Mária (Iza-
bella) a Nemzeti Színház 1973-as előadásában
(lklády László felvételei)

A hóhér és a kerítő mindig szoros
kapcsolatban áll az uralkodó rendszerrel;
ők ketten a törvény, illetve a nemiség
mértéken túli végletességét képviselik. A
17. századi angol nyelvben a „meghal-ni"
ige második jelentése a nemi aktusra
vonatkozott, vagyis a kerítő és a bakó
egyaránt „halni" segítenek. Stanisław
Jeržy Lec írja ragyogó aforizmái egyiké-
ben: „Az emberek sokféleképpen feloszt-
hatók; s szól a bakó meglepődve: »Én
csupán fejre és testre osztom őket.«"

3
A

kerítő is elmondhatná magáról ugyanezt.
Egy fej levágásához hóhérra és hóhér-

segédre van szükség. A kerítő, a törvé-
nyen kívül álló szexuális „segéderő" most
hóhérsegéd, tehát a törvény végrehajtója

lesz. Megürült tehát a kerítői poszt. De
nem sokáig. Ahhoz, hogy Izabella helyett
egy másik szűz kerüljön Angelo ágyába,
új kerítőre és új kerítőnőre van szükség.

IZABELLA Hogyan, szentatyám? - ma-
gyarázd meg!

HERCEG ...Azt a megsértett leányt
rávesszük, hogy menjen el a
találkozóra... S így a bátyád is
megmenekül, a becsületeden sem esik
csorba, szegény Ma-rianna is
boldogul... A leányt majd én kioktatom
és előkészítem Angelo szándékára. (III.
1.)
Ebben a jelenetben a Herceg úgy be-

szél, mint egy profi kerítő: „A leányt majd
én kioktatom és előkészítem", és néhány
sorral lejjebb: „Ha... ágyába kér, ígérd
neki, hogy meglesz." A darab első kerítő-
je, Pompeius a bakó segédje lesz. A
máso-
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dik kerítő nem más, minta barátnak öltö-
zött Herceg. De ezt a „csúf cselt" csak
Izabella segédletével lehet véghezvinni.

Izabella, a testekkel és lelkekkel kufárko-
dó, csavaros eszű szofista (akinek a kolos-
torban juthatott rá ideje, hogy gondosan
áttanulmányozza a nemi erkölcsökkel fog-
lalkozó teológiai szakirodalmat) megmentí
ugyan a saját lelkét („Inkább adnám át
testem, mint a lelkem." II. 4., de más-
nak a testét adja át Angelónak. Angelo a
testiség „bűnét", amelytől Katolikus
Izabella annyira irtózik, hidegen „sweet
uncleanliness"-nek („édes tisztátalanság"
- II. 4.) nevezi. Tekerinét korábban „vágy-
csitító asszonyságnak" (Madam Mitiga-
tion - I. 2.) is nevezték, és most a „rózsa-
arcú" (I. 4.) apáca válik az „édes tisztáta-
lanság" ügynökévé.

Amikor bátyja kétségbeesve könyörög
Izabellának, hogy tisztasága árán mentse
meg az életét, Izabella undorral feleli:
„Pfuj, Pfuj, eredj! / Nem botlottál: a bűn
természeted. / A kegyelem kerítőd volna
csak." (III. 1.) És mégis, alighogy felhábo-
rodása lecsillapodott, még ugyanebben a
jelenetben habozás nélkül beleegyezik,
hogy Angelo kerítője legyen, s a szegény
Mariannával helyettesítse magát. „Kö-
szönöm a jó tanácsot" - mondja búcsú-
zóul.

Ekkor lép színre Tuskó, a többi rendőr
és Pompeius társaságában. Az egész
harmadik felvonás a börtönben játszódik.
A cselekmény a Stuart-kori színház gyors
ritmusában pereg tovább, és Tuskó első
szavai mintegy Izabella szövegére felel-
nek: „No hát, ha közbe nem lép valaki, ha
ezután is így, nyakló nélkül adjátok-veszi-
tek a lányokat-legényeket, minta lábasjó-
szágot, hát a végin több lesz a zabigyerek,
minta bolha." (111.2.)

A harmadik felvonással véget ér a Sze-
get szeggel tragikus vonulata, és a cselek-
mény elindul a „komikus" végkifejlet irá-
nyába. A „happy" ending ára a szüzessé-
gek cseréje. Az együgyű rendőr a „bol-
dog" vásárt realisztikusan értékeli: ezen a
világon „nem lehet segíteni" („no rem-
edy"). A „sötét szegletek" gyóntatóatyá-
nak álcázott hercege („Duke of dark cor-
ners" - IV. 4.) nem tehet egyebet, mint
hogy felkiált: „Szent Isten! Hát ez miféle
szerzet?" (111.2.)

IV.

Shakespeare színházában az időmegha-
tározás gyakorta homályos vagy kétértel-
mű. Épp ezért mindig különös drámai

A kaposvári előadás 1978-ból. Mihályi Győző
és Dánffy Sándor (Fábián József felvétele)

jelentősége van annak, ha a nap vagy az
éjszaka pontos óráját is megadja: „Hol-
nap haljon meg." (IV. 2.) A Szeget
szeggelben a „holnap" szó huszonhatszor
fordul elő, és ebből tizennégy alkalommal
ez a fenyegető „holnap" Claudio közeli
halálára utal. Ezzel a drámai „holnappal"
a kivégzés órája állandóan közeledik
egészen addig, amíg Angelo végül meg
nem parancsolja, hogy pontban hajnali
négy-kor hajtassék végre.

Izabellának is „holnap" kell beszélnie
Angelóval. És ez a hét ízben elhangzó
„holnap" gyorsan zsugorodik azzá a késő
éjszakai vagy kora hajnali órává, amikor
Mariannának el kell mennie Angelo kerti
házába. Ugyanebben a késő éjszakai vagy
kora hajnali órában indul meg Júlia
szülése: „Hát Júliával mit tegyünk?
Vajúdik: /
Már mindenórás." (II. 2.)

A shakespeare-i idő e gyors sűrűsödé-
sében az éjszakai és a nappali időpontok
mind pontosabb meghatározást kapnak.
„Éjfélre jár." (IV. 2.) (Shakespeare-nél
„halott éjfél" - dead midnight), amikor is a
„halott" szó új értelmet nyer a gyorsan
közelgő kivégzés órájától. És néhány sor-
ral később: „Adjon isten jó napot! Mert
úgy látom, kel már a nap." És a jelenet
végén: „Már szinte megvirradt." (IV. 2.)

Egyazon késő éjszakai vagy kora reggeli
órában (még a napot is megadja a szerző:
„Most, kedden éjjel..." (V. 1.) Marianna
elveszti Izabella helyett a szüzességét,

Júlia szülni készül, szerelmese pedig hal-
ni. Élet és halál mitikus rendjében a kettő
között a fogamzás nemi aktusa a közvetí-
tő. Shakespeare szinkronizmusában a
születésnek, a halálnak és a szerelmesek
egyesülésének órája egybeesik. Csak-
hogy a Szeget szeggelben csupán Júlia
vajúdása igazi. Claudio „igazi" fejét egy,
már korábban elhalt fogolyéval pótolják, s
Angelóval Izabella helyett Marianna hál.
Mindkét cseréten mind a fej, mind pedig
a szüzesség hamisítvány. Szerdán, hajnali
négy órakor a Szeget szeggel tragédiája
önmaga ellentétébe csap át.

A tragédia szintjén a nővér feláldozza
tisztességét bátyjáért, a helytartó meg-
szegi ígéretét, a fivért kivégzik, a meg-
becstelenített nővér pedig eldobja életét.
„Nincsen semmi mentség? / Olyan van
csak, mely egy fejet kiváltva / egy szívet
repeszt." (III. 1.) Az igazságos uralkodó
ezután halálra ítélné az árulót. Az igazság
helyreállna, de az ár legalább három, nyílt
színen heverő holttest lenne a tragédia
epilógusában.

Ebben a meg nem valósult, de a darab
első részében potenciálisan benne gyöke-
rező tragédiában a nemiséget és a halált
összekapcsolja a „halni" ige állandóan
feltoluló, már-már rögeszmés ismétlődé-
se, egyszerre utalva a nemi aktusra és a
kivégzés aktusára. „S úgy várnám a ha-
lált, mint... / a pelyhes ágyat" („And strip
myself to death, as to a bed" - II. 4.1. A
hóhér angol neve, az „Abhorson", az
„abhor" (irtózik) és a „whore-son" (kurafi)
szavakból tevődik össze.° Izabella szá-
mára a nemiség „förtelem", s a deflorálás
„borzalmát" a kivégzéskor szétfröccsenő
vérhez hasonlítja. Szó mi szó, a rózsás
arcú szűznek szado-mazochisztikus fantá-
ziája van; mint a mai ifjú hölgyek számára
készült katekizmusban, a nemiség az ő
képzeletében is a pokol minden kínjával
párosul. Ha a bátyjának húsz feje volna is,
mondja, veszítse el inkább mind a húszat
a vérpadon, mintsem húgának testét ki-
szolgáltassa a „förtelemnek" (II. 4.).
„Hogyha halni kell, / - mondja Claudio -,
Úgy várom a sötétet, mint menyasszonyt, /
S karomba zárlom." (Ill. 1.) A boldogtalan
Júlia számára a „kegyetlen kegyelem" (az
eredetiben „injurious law", azaz „kegyet-
len törvény") nem jobb a „szörnyeteg
halál"-nál. (II. 3.)

A nemiség é$ a törvény azonos az erő-
szakkal és a megbecstelenítéssel. Az
érosz és a halál kapcsolatát drámai és
nyelvi összefonódásban fejezi ki a két
mértékrendszer visszatérő felcserélése:
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Sándor Erzsi (Izabella) és Blaskó Péter (Ange-
lo) az 1982-es miskolci előadásban (Jármay
György felvétele)

„Mint patkány a mérget, I úgy habzsolná
természetünk a bűnt, / s ha jót húzunk
belőle: - itt a vég." (I. 2.)

V.

A Szeget szeggel kifejlete a cserék és
helyettesítések sorozatán keresztül válik
tragikusból komikussá; s ezeket a barát-

nak öltözött herceg idézi elő, úgy manipu-
lálva az eseményeket, mint a zsinórokat
rángató bábjátékos. A Promos és Cas-
sandrában a tragikusból a komikusba
való átmenetet a király visszatérése idézi
elő, aki mint az Úr felkentje, megbünteti a
bűnösöket és megjutalmazza az erénye-
seket. Shakespeare-nél a „boldog

"
vég

tranzakciók rendszeréből, Whetstone-nál

viszont beavatkozásból ered.
Mindkét darab egy „tragikus" és egy

„komikus" részre oszlik, de a fordulat a
cselekmény más-más pontján következik
be. Shakespeare-nél akkor, amikor
lzabel-

Iának helyettest találnak. Whetstone-nál
akkor, amikor a király kegyelmet oszt. „A
második rész a nemes király csodás
nagylelkűségét példázza, aki megfékezi a
bűnt és pártfogásába veszi az erényt, ami-
ből kitetszik, hogy a becstelen praktikákra
bukás és kárhozat vár, és érvényre jut a
tisztesség."

A túlzásba vitt nemiség és a törvény
hiánya között a házasság szerez békét. A
bűnöst halálra szánó kegyetlen törvény és
az igazságosság hiánya között az Ur
felkentjének kegyelme játssza a közvetítő
szerepét. Angelót arra ítélik, hogy vegye
nőül Mariannát, mint ahogy Promosnak is
nagy sietve el kell vennie Cassandrát.
Ezután Angelóra is, akárcsak Promosra,
fejvesztés várna, ha in extremis elvett
asszonyuk nem járna közben az érdekük-
ben. A helytartó mindkét darabban sértet-
len marad. Ám házasság és kegyelem a
két darabban nem ugyanazt jelenti.

Cassandra becsülete feláldozásával
menti meg bátyja életét. A rómaiaknál
ugyanis a virtus nem a szüzesség virtusát,
hanem a hősi önfeláldozást jelentette.
Cassandra áldozata hősies választás. „A
király, megismervén Cassandra erényét,
mind Andrugiónak, mind pedig Pro-
mosnak megkegyelmezett." Marianna
házasságával és az Angelónak juttatott
kegyelemmel nem az elveszett tisztesség
állítódik helyre, és nem az erény részesül
jutalomban, hanem a zsarolás és a cselve-
tés nyer szentesítést:

Gazság ellen ésszel élj:
Angelo, ha jő az éj,
Háljon régi jegyesével!
Csalót fogunk cselvetéssel,
Ravaszt győzünk ravaszul,
S régi kötés megujul. (III. 2.)

Angelo és Marianna házasság előtti
szerződésének mindkét fél rosszhisze-
műen tesz eleget. A zsarolót visszazsarol-
ják („Ravaszt győzünk ravaszul"), akár a
régi bohózatokban, ahol a csalót becsap-
ják. Egyik fél sem jobb a másiknál, s a
hercegnek efelől szemmel láthatóan nincs
is kétsége: „Nos, Angelo, te rosszért jót
aratsz / Szeresd ez asszonyt: érdemeld ki
eztán." (Angolul a befejező sor így
hangzik: „her worth, worth yours", vagyis
,,érdeme tiédre érdemes".) Angelo
felmentése nem a keresztényi irgalom
aktusa, hanem a „szeget szeggel" (mérté-
ket mértékkel) elv érvényesítése.

5
Külön-

ben e „tévedések vígjátéka" címének nem
lenne semmi értelme.
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A Madách Kamaraszínház 1985-ös előadása.
Székhelyi József (Angelo) és Ráckevei Anna
(Izabella) (lklády László felvétele)

utolsó szavai, mint Shakespeare-nél oly
gyakran, összefoglalják a dráma témáit
avagy antimorálját. A Promos és
Cassandrában a kerítőket és a kurvákat
kiűzik a magyar királyságból, ahová az
uralkodóval együtt visszatér az Erény és
az Igazság. A Szeget szeggel fenti utolsó
csereaktusában egy ringyóval kötött há-
zasság helyettesíti a hóhér kötelét. Ringyó
vagy kötél, kötél vagy ringyó - ez marad
meg a shakespeare-i Bécs egyedüli alter-
natívájaként. A megrontott törvény vagy a
megrontott nemiség.

A Szeget szeggel jelen színházi értelme-
zése szempontjából az epilógus megren-
dezésének igen nagy a jelentősége. A
hagyományos előadásokban a darab a
három pár esküvői díszmenetével fejező-
dik be. A BBC 1955-ös produkciójában' a
Szeget szeggelt az elterjedt keresztényi
értelmezésnek megfelelően a Kegyelem
és az Isteni Engesztelés parabolájaként
interpretálták, és az esküvői menetet
mintegy a Feltámadásra és a Magnificatra
szólító harangzúgás kísérte.

A menet élén a Herceg és Izabella halad.
Ám a Herceg úgy veszi nőül Izabellát,
hogy beleegyezését sem kérte. Izabella az
egyetlen ifjú hajadon, aki a darab végéig
megőrzi szüzességét. Ez a leányság az
utolsó ár, amit a „boldog" végért meg kell
fizetni, s egyúttal a Legfőbb Bírónak jutta-

tott nászajándék is. A második pár a Her-
ceg által házasságba kényszerített Ma-
rianna és Angelo. Harmadiknak vonul a víg
menetben Ez imént kegyelemben ré-
szesített Claudio és Júlia, akit már előző
éjjel kiengedtek a börtönből, hogy nyugodt
körülmények között szülhessen. Ha a
szöveg rejtett értelmét pontosan akarjuk
megjeleníteni, Júliának csecsemővel a
karjában kellene vonulnia az esküvői me-
netben, vagy legalább „mindenóráshoz"
illően igen lassan kellene vonszolnia ma-
gát.

Azután itt van még Lucio. A menetben az
utolsó „jegyespár" Lucio és a Porkoláb. A
darab különböző kiadásai előszeretettel
küldik ki („exit") Luciót a Herceg záró szavai
előtt, hogy bilincsbe verten ne zavarhassa
meg az ünnepi hangulatot. Az utolsó szín
azonban közterületen, „a városkapunál"
játszódik, megismételve az első felvonulás
második jelenetének szín-helyét, a bécsi
utcát, csakhogy a Porkoláb most a
megbilincselt Claudio helyett Luciót vezeti
rabláncon.

A Szeget szeggel legutóbbi előadásain -
a kanadai Stratfordban, illetve Birming-
hamben és Giessenben - különös jelentő-
ségre tett szert a hallgatás, amellyel
Izabella a Herceg házassági ajánlatát
fogad-ja. A kanadai produkció8 végén
Izabella egyedül maradt a színpadon, s
riadt döbbenettel letépte fejéről az
apácafőkötőt. Giessenben szintén egyedül
maradt a színpadon, s fehér ruhájában,
lefátyolozva, úgy hatott, mintha nem
esküvőre, hanem a ravatalra öltöztették
volna fel. De a „happy ending"
legkövetkezetesebb megoldása az lenne,
ha Izabella a megbilincselt Lucióval
maradna egyedül a szín-padon.

A Szeget szeggelben a Herceg és a
helytartó „együtt" veszi feleségül Whetstone
Cassandráját, hiszen Cassandra szerepe
Shakespeare-nél két szereplő: Izabella és a
,,helyettese" között oszlik meg. A színházi
hagyomány általában ugyanolyan élesen
állítja szembe Izabellát Mariannával, mint a
Herceget a hely-tartóval. De a Szeget
szeggelben érvénye-sülő megkettőződési,
helyettesítési és cserestruktúra
egyszersmind színházi partitúrát is képez.
Nemcsak Cassandra válik szét IzabeIlára
és Mariannára, ha-nem az uralkodó is két
személyben jelenik meg: egyrészt
helyettese, Angelo, a hely-tartó alakjában
másrészt saját, szerzetes-nek álcázott
személyében, vagyis kettéválik benne a
nyilvánvaló és a rejtett hatalom, a világi és
az egyházi elem.

A Szeget szeggel epilógusában azon-
ban egy további kényszerházasság is
megköttetik. Lucio, a „nagyszájú léhűtő" a
shakespeare-i bolondokéhoz hasonló
funkciót tölt be. A „jó társasághoz" tarto-
zik, bár egyszersmind mégis kívül áll
azon. De a „rossz társaságnak" is tagja,
bár azon is kívül marad. Ő az egyetlen
szereplője a darabnak, aki állandó ingajá-
ratot teljesít a hercegi palota, a börtön és
a bordélyok között. Emellett ő az egyetlen
érdektől mentes szereplő, híján minden
illúziónak és előítéletnek. Tisztán látja, mi
zajlik körülötte. Még az uralkodót is nevet-
ségessé teszi. De eltérően Shakespeare
többi bolondjától, Lucio önjelölt mulatta-tó.
Játssza a bolondot, de nem visel csör-
gősipkát. „Bánatos bolondozásában" az
uralkodókat is bírálni meri. S ezt nem
úszhatja meg ép bőrrel.

Valamennyi szereplő közül egyedül Lu-
cio bűnhődik a darab végén.6 Még Berná-
tot, a „korhely rabot" is kieresztik a bör-
tönből. A „happy" end során a Herceg
kegyesen megengedi Luciónak, hogy vá-
lasszon a megkorbácsoltatás és az akasz-
tás, illetve egy ringyóval kötendő házas-
ság között. Lucio szerint a két lehetőség
nem sokban különbözik egymástól:

LUCIO Ringyót venni feleségül: olyan,
uram, mint kerékbetörés, megkorbá-
csolás, akasztás együttvéve!

HERCEG A felségsértő megérdemli mind-
ezt. (V. 1.)

Luciónak a darab vége felé elmondott



• SZEGET SZEGGEL •

Lukács József, Csák Zsuzsa és Almási Albert az
1985-ös veszprémi előadáson (MTI-fotó)

HERCEG Ezért ruháztam Angelóra tisz-
tem:

Nevem sulyával ő sujtson keményen;
Igy én magam nem állok a porondra
S nem érhet gáncs. De uralmát kikém-

lem:
Meglátogatom, mint ilyen barát, A
népet és urát. (I. 3.)

Az Uralkodó személye kettéválik a Leg-
főbb Bírára és a Manipulátorra, az Appa-
rátusra és a Nagy Fülre, amely nemcsak
alattvalóit hallgatja ki, hanem magát a
póturalkodót is. „Én gyóntatója vagyok
Angelónak, s tudom, hogy így igaz." (III. 1.)

Angelót a darabban pénzérméhez ha-
sonlítják - egyik oldalán fej, a másikon írás.
De a két oldal, a „kegyelem" és a „halál"
valójában magát az Uralkodót fejezi ki. Az
Uralkodó Bíró és Gyóntató, aki halálba
küld rabokat, és az utolsó órán csalárdul
feloldozza őket bűneik alól. Az Uralkodó a
megbecstelenítést üldöző tör-vény és a
törvény megbecstelenítése, valamint a
törvény, amely maga is meg-becstelenít:
„Megrontott leány! / S a legelső ember
rontotta meg: / A törvény őre!" (IV. 4.)

Machiavelli ezen új Fejedelmének her-
cege kettős álruhájában egyszerre képvi-
seli a puritánok irgalmatlanul bosszúálló

és a katolikusok szeszélyes irgalmú iste-
nét. De azt, aki az uralkodót bírálni meri,
mindkét isten bünteti.

Ha egy előadás valóban megkísérelné a
darab e „partitúráját" tolmácsolni ismét-
lődéseivel és átalakulásaival egyetem-ben,
akkor Izabella és Marianna, a Herceg és a
helytartó éppúgy megfelelnének egy-
másnak, mint tárgy és tükörképe. A Szeget
szeggel cserestruktúrája, melyben a jobb
lesz a bal és a bal a jobb, egyszersmind a
dráma esztétikája és ideológiája is.

Whetstone Promos és Cassandrája a
reneszánsz novella és egy elkésett közép-
kori moralitás bizarr keveréke. Amikor az
Ur Fölkentje távozik, a Gonosz legyőzi a
Jót; amikor az Ur Fölkentje visszatér, az
Erény győzedelmeskedik a Bűn fölött, a
Gonosz pedig megbűnhődik és száműze-
tik. Ugyanennek a modellnek a variációjá-
ban a moralitás antimoralitásba fordul,
amelyben az angyalok dőlnek a nevetés-
től, midőn a mennybolt magasából figyelik
az emberek majomszerű ugrándozását:

... De a dölyfös ember
Parányi kis hatalmával feszítve

... Mint veszett majom,
Tombolva ágál a nagy Ég előtt,
Hogy sírnak fönn az angyalok... de ők

is,
Tudom, ha a mi vérünk folyna ben-

nük,
Holtra kacagnák magukat! (II. 2.)
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Érdemes felfigyelni Johnson kommentárjára:
„Angelo bűnei kielégítően rászolgálnak a
büntetésre, függetlenül attól, hogy ez a bün-
tetés az ártatlanokat kívánja-e megvédeni a
sérelemtől, avagy a bűntől akar-e a példa
statuálásával visszarettenteni, és úgy hi-
szem, minden olvasót bizonyos mértékig fel-
háborít, hogy Angelo megmenekül. Vajon
miféle enyhítő körülmény készteti az ekkor
bátyját még halottnak hívő Izabellát arra,
hogy Angelo védelmére keljen? »Jó úton járt
ő egészen addig, / Míg nem vetett reám
szemet.« Nem kétlem, hogy csavaros eszű
poétánk azt kívánta itt beszámítani, miszerint
a nők semmit sem vesznek rossz néven, ami
szépségük hitelét emeli, és legyenek bár
mégoly erényesek, hajlandók megbocsátani
minden vétket, amelyet - hitük szerint -
bájaik hatására követtek el." Samuel John-
son on Shakespeare. (New York, 1960)

6 Johnson értelmezése, mint mindig, most is
igen tartalmas: „Miután két gyilkosnak meg-
kegyelmezett, a herceg bánhatna kevésbé
szigorúan is Lucióval; de talán a költő azt a
túlságosan is gyakran tapasztalható jelensé-
get szándékozott bemutatni, miszerint az em-
berek igen könnyen megbocsátják a sérelme-
ket, ha azokat nem ellenük követték el"

7
Az előadást Nevill Coghill és Raymond Raikes
rendezte

6
Az előadást Robin Philips rendezte

Fordította: Feldmár Terézia

A tanulmány egy korábbi változatát Jan Kott a Giesseni
Egyetemen, a Nyugatnémet Shakespeare Társaság ülésén
olvasta fel, 1977 áprilisában; a jelen változatot a Theatre
Quarterly című folyóirat 1978. évi, őszi száma közölte

Ariane Mnouchkine Napszínháza ebben az
évadban ősbemutatóként viszi színre
Hélène Cixous Fekete vitorlák, fehér vitorlák
című, Anna Ahmatováról szóló drámáját.


