
MAI MEDITÁCIÓK

CS. SZABÓ LÁSZLÓ

Szeget szeggel

MI TÖRTÉNIK, ha irodalomrajongó cambridge-i diákkörtöl országos súlyú föurakig
egyaránt méltányolt s magasztalt, mézesajkú költő s e költői rangjánál ugyan cseké
lyebbre becsült, de csattanós színházi sikereket besöprő drámaíró világa egyszerre
csak elsötétül? Szívében nem kavarog ugyan orkán, de belső ege fojtott leheletü s
egyre fátyolosabb. A színpadon elcsitul a csatazaj s a harsonázás, nincs több király
gyilkosság: szent életű koronás bárány feláldozása. nyársaló vadkan leterítése. Mi tör
ténik, ha a ki- és beboruló, játékos szerelemben abbamarad a gondtalan, ingerkedő
csipkelődés,amelyben a felajzott lány rímfaragó szellemessége túltesz a gavallérokén
is; ha őszülő bohócok és hűséges házi bolondok lantján elnémul egy édes-bús dal az
úrnő lábánál? Sem a szomorújáték, sem a vígjáték hangulata nem az eddigi, idegen
anyag vékony hártyája lepi be. Mi történik, ha a szereplök már nem szeretni, nem is
gyűlölni, hanem eljátszott becsületekben szánni vagy megbotozni valók, talányosak
és bűnnel terheltek, de méltó büntetésük elmarad olykor, kötél helyett csak nyilvá
nos feddés vagy megszégyenítés súlyát kell viselniük? Változik az elsötétedö játék
szókészlete is, ocsmány szavak szorongatják a tisztákat, káromlók és kegyetlenek a
simogatókat. mintha maga a láthatatlan bábjátékos fanyarul és cinikusan mosolyog
na a háttérben. Talán sérelem érte, talán egyszeruen többet tud egy ideje a világ hit
ványságáról. Mi történik ilyenkor?

Vagy kudarc kudarcot ér a deszkákon, bukások a kétórás játékidőre meghúzott
darabok csalódott nézői előtt. Vagy újfajta, többszólamú s bonyolultabb remekmű

születik, amelyből kiderül, hogy itt változatlanul az író az úr, teremtő kisisten, a kö
zönség csak "cifra szolga",

A Szeget szeggel: remekmű. Idegenkedem a Romantikából hajdan újjászületett iro
dalmunk nagy szavaitól dicséret s rosszallás dolgában egyaránt. De ezt a darabot
nem lehet szerényebb szóval bearanyozni. Legjobb öt-hat müve közé sorolom; van
nak erényei: lélektani átélés, etikai éleslátás, politikai ítélőképesség,amit csak ritkáb
ban találunk meg ennyire sűrítve s világosan fogalmazva. Arról győz meg a darab,
hogy valamikor Ibsen és Shaw lesz Shakespeare utóda. Persze nem mindenben,
csupán bizonyos területen.

A KIRÁLYI udvar elszámolási naplója szerint 1604. december 26-án játszotta el a tár
sulat I. Jakabnak a karácsonyi vigasságokon. Mivel a megelőző évben a makacsul
vissza-visszatérőpestisjárvány miatt becsuktak a színházak, mulatók, állathecceldék.
csak valamikor 1604-ben lehetett az udvari estet megelőző, nyilvános bemutató. Ön
állón, a szokott negyedrét alakban sohase jelent meg; az összkiadás - Folio - szövege
pedig elég silány és számos javításra szorult. Szinte bizonyos, hogy nem Shakespeare
eredeti, hanem valami összefirkált kézirata vagy a súgópéldány volt az amúgy is fi
gyelmetlen szedönél. Azokkal a súgópéldányokkal akadt legtöbb fejfájdító gondjuk az
utókor szövegtisztítóinak. Magyarra legutóbb Mészöly Dezső fordította le kifogyha-
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tatlan lelménnyel, egyenértékű szójátékokkal, zamatos humorral, de kiváló apjától
örökölt magyar nyelvérzékét is csillogtatva. Noha elő-előadják vidéken és Budapes
ten, mindamellett hazai szúrópróbák meggyöztek, hogya remekmű alig ismert Ma
gyarországon. Rövidre fogva elmondom ameséjét.

Bécs - egy képzelt s nem valódi Duna-parti város - Hercege Lengyelországba ké
szül. Távollétében rábízza a teljhatalmú kormányzást Angelóra. aki nyomban felújítja
a már csak papíron szunnyadó törvényeket szexuális vétségek ellen. Claudio, egy ne
mes úrfi teherbe ejtette menyasszonyát, s noha egybe akarnak kelni. Angelo az Igaz
ságszolgáltatás nevében mégis fejvesztésre ítéli. Izabella, Claudio húga, aki éppen
visszavonulni készül a klarisszák szigorú rendjébe, kétszer is hiába könyörög bátyja
életéért. Közben. a humoros közjáték kedvéért, nagy ricsajjal becsukják a bordélyo
kat és szétzavarják a rossz lányokat. Izabella második látogatásán vág a villám An
gelóba: lángra lobban a mogorva, aszketikus erkölcsbíró, és cserében egy szüzesség
fosztó éjszakáért felajánlja a kegyelmet. A lány irtózattal visszautasítja. a börtönben
pedig megmondja bátyjának - aki a világért se bánná Izabella erkölcsi áldozatát, ha
megmenekülhet annak árán -, hogy készüljön fel a másnapi halálra. Ámde áthidaló.
kegyes csalással közbelép egy titokzatos szerzetes: Izabella látszólag engedjen. szól az
utasítása, mert a sötétben nem ő, hanem Angelo hajdani eltaszított rnenyasszonya,
Marianna adja oda magát volt völegényének. A kielégített. de hitszegő erkölcscsősz

másnap mégis ragaszkodik a kivégzéshez és - ami biztos: biztos - látni akarja a levá
gott főt. De a szerzetes összejátszva a foglárral. túljár az eszén. s egy Claudióhoz ha
sonló, elhunyt rab vérlucskos fejét küldi el gyolcsba kötözve. A Herceg hazatér a re
mek fokozással felépített ötödik felvonásban; ö volt a titokzatos szerzetes, leleplezi a
moralizáló Angelo köszívü becstelenségét, de mindenkinek kegyelmet ad. Vígjáték
ban vígan se lehet meghalni, illetlenség.

SHAKESPEARE élete nem ismert annyira, hogy mutatóujjunkat hegyezve, felelősség

gel kutassunk személyes körülményei s kűlsö események után; a tragédiák és komé
diák színjátszó határövezetébe átcsúszó, kesernyés, kiábrándult, olykor cinikus belsö
változása - nagy változás! - lélektani kiderítésére. Szembeszökö azonban. hogy
amennyire datálhatók, rögtön a Hamlet nyomán; körülbelül 1601 és 1603 közt íródik
a Troilus, a Minden jó, ha vége jó és a Szeget szeggel, a legérettebb a háromból. Prob
lem plays, problematikus darabok az összműröl leválasztott gyűjtőnevük a századfor
duló óta. Nemcsak időrendben,de maróan irónikus felfogásukban is közeli rokonok.
Saját korában comical satire, komikus szatíra a nevük; e bélyeget nagy barátja s mél
tó vetélytársa, Ben Jonson nyomta a műfajra, legalábbis ahogyan ö bánt vele. E sötét
komédiákban leleplezett figurák ősképe persze már Shakespeare-nél is korán jelent
kezik, egyelöre magányosan (s annál hatásosabban), lényétöl meröben elütő, heroi
kus környezetben. Falstaff ö, a hősködő ókori miles gloriosus feudális torzképe. Ké
sőbb elszaporodik a fajtája a három darabban; a romantikus szerelmeket, végzetest
is, vidámat is elriasztja a nyers szexuális inger, nagy a szereplök pofája, néha még
hangadók is, bár a végén a rövidebbet húzzák; a megátalkodva hazudozó s hencegö,
gyáva ParolIes, a dögletes nyelvű Thersites, Pandarus, az amúgy is léha Cressida
nagybátyja s kerítöje, Angelo, a mosolytalan, életveszélyes erkölcsdíktátor, Lucio, a
bohóckodó kurvakergetö és Tekeriné, a hatóságnak is visszafeleselő -bordélyosnő.

Népes és változatos társaság. Amint említettem, se Ibsen, se Shaw - korabeli társa
dalmuk .mélyfúröi" - nem tartották volna őket hihetetlennek, sem egészen idegen
nek. Oslo törvénytisztelő,kivasalt, burzsoá oldalának lassan kiderülö, gyűrött visszá
járól ők többet árulnak el a történelmi jelmez alatt, mint Othello ciprusi főhadiszál

lása vagy Macbeth skóciai vára, Dunsinane. E problematikus darabok modernek is.
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Ezért kellett diadalmas elégtételért kiböjtölniük Nyugat-Európa viszonylagosan át
meneti világhatalmát s a lelkiismereti kételyekkel viaskodó, múlt századi önvizsgá
latra kérgesedett, globális hivatástudatot, a gyarmatosító fehér emberét. Ez a burkol
tan materialista, nagypolgári közérzet frakkban, szmokingban csak Shakespeare fel
hőtlen első vígjátékaira s az egyértelmű, mert "tisztító hatású", ünnepélyes tragédiák
ra volt hangolva. Elképesztő a harminchét darab színpadtörténeti eltolódása a máso
dik világháború után; az új müsorpolitika valósággal előre jelzi Európa világhatalmá
nak s a vele járó hatalmi tudatnak összeomlását. Egy cinikus Shakespeare-kutató sze
rint a nagy tragédiák: könyvdrámák (l), lélekelemző regényként is olvashatók és bon
colhatók; számunkra a tragédia és komédia összeolvadó, ambivalens félhomályában
fogant problematikus játékok szólnak elevenen. Jó vagy rossz társadalmi közérzet
nyomása éppolyan döntő a sikerre szoruló színházakban, mint az a közkívánság.
hogy tegnapi vagy történelmi hősök helyett magunkról is lássunk, halljunk valamit.
Márpedig újabban Amerikától angol vidéki fesztiválokig mindig éppen játsszák vala
melyik problematikus darabot. Sohasem vártam rájuk sokáig. 1914 előtt nagyobb tü
relem kellett kiül ni a következő müsorra tüzést.

Shakespeare csakugyan mindenkié és minden koré. Megromlott a véleményünk
önmagunkról s a civilizált fehér emberről általában; tudjuk, hogy egyszerre vagyunk
űrméretben olyan veszedelmesek, mint a gyufákkal játszó kisgyermek és tehetetle
nek, mint a vágóhídra szánt barom. A klasszikus tragédiák kétoldalt szivárványlón
felmeredö sziklaszorosának mai, posványos fenekén is ő vezet kőről kőre lépve; ön
kicsinylö, megromlott közérzetünknek ő a legnemesebb tolmácsa. Még ha cinikus is,
mindig kíméletes.

BÉCS ezúttal: meseváros, ahogy az aranykori spanyol és angol drámaíróknak mese
ország voltunk mi is, Csehország is vagy a moszkvai fejedelemség. Nem mintha az
egykorú, valóságos Bécsben ne lett volna urakat és mesterlegényeket különbözőgyö
nyörfokon kiszolgáló örömtanya, lebuj. Illyés Gyula mondta egyszer tréfásan a török
dúlás miatt elmaradó magyar urbanizálódásró l beszélgetve, hogy szegény Balassi
Bálintnak civilizált bordélyért fel kellett ugrania Bécsbe, a Tiefer Graben utcába.

Londonban a Shakespeare-kori fertő: Southwark, Seven Dials (ahol a Twist Oli ver
ben Bill Sikes, a rabló meggyilkolja Nancyt, a jólelkű utcalányt) kisebb-nagyobb tá
volságra szomszédos volt diadalai színhelyével, a Globe színházzal, s már a középkor
óta poshadt túl az egyetlen Temze-hídon, kívül a szigorú erkölcsű City körzetén. Arra
a külterületre gyűlt fel a kikötőváros embermosléka; tizenhárom-tizennégy éves kor
tól elég háborítatlanul sétálgattak ott a lánykák, egymásnak dűlő bűntanyákkörül. Jó
ideig a winchesteri püspök joghatósága alá tartozott, az ő birtoka, ami középkori
szemmel nem volt olyan döbbenetes, mert dogmavédelmi meggondolással, a bűnbá

nat reményében az egyház inkább elnézte Magdolna vétkeit, mint például a szüz
Szent Johannához szóló égi hangokat az Úristen s a pásztorlány közé feszülő forró lel
ki dróton. Bumfordi rendörök szeszélyétöl függött, hogy összefogdossák-e a rossz lá
nyokat, kínálatra félpucéran az ablakukban ülve, részeg palit itatva a kocsmában,
vagy szemet hunynak a szerelmi vásárnak. így volt a Herceg engedékeny uralma
alatt, de rémületesre fordul, mihelyt Angelo a város megbízott ura. A winchesteri
püspök s általában a római katolikus egyház lényegében sokáig csak két nöfajtát is
mert: a halandókért közbenjáró Szüzet a mennyben és segédcsapatait a zárdákban
menny és föld között, a földön meg a bukottakat, akik őszinte vezeklés árán utolsó
percükig feloldozhatók.

Eleinte túlságosan elhisszük a Herceg önbírálatát, szó szerint értve, hogy kiábrán
dult túl szabadelvű rendtartásából. ezért tizennégy évi laza s elnéző, azaz emberséges
uralmát alkati ellentétére, egy könyvbúj ó, aszkéta jogász elmére. Angelóra ruházza át.
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Aggályra nincs okod - szavamra mondom 
Hatalmad annyi, mint az én hatalmam;
Törvényeinken enyhítesz, szorítasz,
Amint te jónak látod.

(Szeget szeggel I. 1. ford. Mészöly Dezső)

Angelo tehát korlátlan hatalomhoz jut, élet-halál ura. Később a Herceg egy szerze
tes előtt megismétli önbírálatát:

A mi törvényünk kemény és szoros
- Szükséges zabla jóvérű lovakhoz -
De nyugtatjuk tizennégy éve már.
Pihen a jog, mint odván vén oroszlán,
S prédára nem les. Ha szelíd apa
Nyírvesszőtvág - de csak hogy ráijesszen
A gyermekekre - s nem használja aztán:
Nem félelem, gúny tárgya lesz a virgács.

(I. 3.)

Mostantól mindennek vége.

És most a Herceg új helyettese 
Talán az újság fénye kapta el? ...
Vagy a közélet olyan, mint a ló,
S a kormányzó, ki most pattant nyeregbe,
Sarkantyúját jól oldalába vágja,
Hogy megmutassa néki: ő az úr!? ...
Vagy hogy zsarnokság együtt jár atrónnal? ...
Vagy együtt jár a ranggal? - nem tudom -
De új urunk most föltámasztja mind
A különféle büntetéseket,
Mik ócska kardként szögre téve lógtak 
Húsz éve lesz már, hogy felé se néztünk!

(I. 2.)

A színpadi figurák nem gyanítják, a néző már tudja, hogya Herceg nem megy
Lengyelországba, szerzetesnek álcázva népénél marad, bejár székhelyére. Egy ember
próbájáról van szó, mert keresztüllátott Angelo feddhetetlen hírén és szigorán. Há
rom odavetett szavából kiderül igazi célja:

De uralmát kikémlelem. (I. 3.)

A nép még gyanútlan, fejedelmük nem az, jobb, ha ideiglenesen átadott uralma
alatt történik meg ez a titkos próbatétel.

. .. Angelo kegyes,
S a rossz nyelvektől tart minduntalan.
Titkolja azt is, hogy erében vér foly,
S ő is kenyeret eszik, nem követ.
De most hatalmat nyert: meglátjuk azt,
Hogy nem hull-é le arcáról a maszk!

(1.3.)
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Környezete csak a darab végén, a nagy leszámolásnál hallja először, hogya fejede
lem tudott Angelo súlyos foltjáról: elmaradván a remélt hozomány, öt év előtt kímé
letlenül szakított halálosan szerelmes menyasszonyával, Mariannával.

A Herceg eltünt, Angelóé az igazságszolgáltatás. Sokkal inkább annak a rideg meg
szállottja, semmint a szeszélyes. törvénytipró, nyers hatalorné. Ö a megszemélyesülő

Állam a négy rendre oszló élők: a hatóság, az egyházférfiak. az urak s a köznép fölött.
Egyik napról a másikra megdermed a szabados, permissziv társadalom, Robespierre
erkölcsbíró egyenes őse ül a palotában, s ahogy később a jakobinus Hegypárt vezéré
nek nyúlós, szürke beszédeiben vertu: erény az agyonőrölt vezérszó s e szó ártatlan
nak tetsző csengésére folyton új le nyakazott fejek hullnak a fürészporos kosárba, Jus
titia nevében legalább ugyanannyi fejet készüllecsapatni Angelo.

De milyen ember ez!
A vére víz; hirből sem ismeri
Az indulatok huncut ingerét.
A kívánságát elsorvasztja-fojtja
Biflázással. bőjttel, betű-falással.

S hogy ráijesszen a szabad szokásra
- Mely, mint egér az oroszlán előtt,

Úgy futkosott a zord törvény körül
Előböngészmost egy paragrafust,
Egy rozsdás cikkelyt, mely bárdként lesújt ... (I. 4.)

Caludiónak meg kell halnia, mert teherbe ejtette menyasszonyát, Júliát. Hihető-e

akár csupán mesének? Hihető bizony, mai valóságnak is! Fanatikus, hithű moha
medánok közt, az arab világ egy részében még érvényes hasonló törvény; néhány év
előtt Dzsiddában házasságtörésért agyonköveztek egy szaúdi királyi hercegnőt s a
szeretöjét.

A törvény nem halt meg, csupán aludt.
Hány van, ki nem mert volna bűnbe esni,
Ha már az első, aki vétkezett,
Felel tettéért. Most a Jog fölébredt:
Minden múlt bünt felír; s mint jós tükörben:
Meglátja a jövendő vétkeket:
Az újakat s a megrögzötteket.
Miket az engedékenység tenyészt ...
Felkél a Jog s irmagjukat is kiirtja
Egyszerre s mindörökre! (II. 2.)

Izabella válasza kész e jogilag hangzatos, de minden emberségből mereven kivet
között diktátori bölcsködésre:

Irgalmas Ég!
Te g~l;kos, kénes mennyköveddel inkább
A tö ~hdetlen, görcsös tölgybe vágsz,
Min I~ gy mirtuszba. .. De a dölyfös ember
Paránv i kis hatalmával feszítve
Nem latja meg, hogy lénye nem egyéb
Egy rossz tükörnél! Mint veszett majom,
Tombolva ágál a nagy Ég előtt,

Hogy sírnak fönn az angyalok ... (11.2.)
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Angelo nem képmutató, semmiképp se Tartuffe angol őse. Kiderül a páni rémület
böl, amikor ráriad saját megkísértésére: a szüzek szüze, egy büszke és buzgó apáca
jelölt kell neki ágyasul. Képmutatók jól ismerik magukat, tudják, mit titkoljanak,
Angelo nem.

Mi ez? Mi ez? Ö a hibás, vagy én?
Ki vétkesebb: kisértő, vagy kisértett?
Ha!
Ö nem! Nem ő a bűnös: én, csak én,
Ki napon fekszem violák kőzött,

S csak rothadok a jótékony sugártól,
Mint - egy dög, míg a violák virulnak ...
- A szüziesség inkább föltüzel
Mint a kacérság? Bőven van bitang föld:
Mért vágyunk szentélyt romba dönteni,
Hogy ott üssön tanyát bűnünk? Pihá! Fuj!
Mit is csinálsz, ki vagy te, Angelo?
Kivánod őt ocsmányul épp azért,
Mi tisztává teszi? - Hagyd élni bátyját!
A tolvajoknak szabad útja van,
Ha lop a bíró! - Tán belészérettem.
Hogy vágyom egyre hangját hallani,
S habzsolni szép szemét? Vagy álmodom?
Ú, agyafúrt a Sátán: szentet úgy fog,
Hogy szentet tart csalétekül a horgán!
Legvészesebb kisértés az, midön
Erény szerelme hajt a bűnbe. Szajha,
Se fortéllyal, se istenadta bájjal
Föl nem kavart - és most e tiszta lány
Eszem veszejti . .. Mindeddig, ha láttam,
Hogy bomlik más, nevettem és csudáltam ...

(II. 2.)

De azért szédülten tovább halad az örvény felé, jogilag látszatra feddhetetlenül,
mert - kérdi cinikusan Izabellától - ki hinne a városban a vádjának?

De ki hisz neked?
Szeplőtlen hírem, józan életem,
S magas rangom - ha azt mondom: hazudsz 
Elsöpri menten minden vádadat.
Megfulladhatsz a sok bizonykodástól:
Mind rágalommá foszlik! Nincs megállás:
Zúgó véremre zablát nem vetek!
Hajolj meg e vad indulat szavára! (II. 4.)

Szexuális őrjöngő lett a szexuális lazaságot hóhérbárddal irtó aszkétából; nullát ér
már hízelgő önhittsége: ha magáról van szó, ö is olyan tudatlan, mint a legtöbb szel
lemi, politikai és erkölcsi diktátor, közös gyengéjük. pusztító gyengeség a teljes önis
mereti hiány.

Nehéz a dolgom. Eddig Shakespeare-idézetekkel hitelesítettem mondandómat.
Csakhogy vannak hosszabb részek, legalább három, ahol két vállra fektet: elejitől vé-
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gig kellene kimásolni. Izabella s Angelo első szembesülése az egyik, a második Clau
dio és Izabella találkozása a börtönben: az elítélt fiatalember férfiatlan, teljes össze
csuklása - "Borzasztó a halá!!" (III. 1.) - s a szerető testvér kemény szidalma e gyön
geségért:

Ö, te szörnyeteg!
Hitvány hazug! Gyalázatos gazember!
Hát vétkem által kívánsz megmaradni?!
Nem vérbűn szinte, hogyha életet nyersz
Hugod gyalázatán?

(III. l.)

Keresztényhez méltatlan, felindult szavak a zárda küszöbén, utóvégre másnap nem
ö hal meg, hanem akit az örök élet védelmében lehord. Az idézni való harmadik rész
teljes oldal - a szerzetesnek álcázott, börtönlátogató Herceg erősítő nagy monológja
Claudióhoz a halál semmiségéről, mivel az elítélt még jobban retteg a "nem ismert
tartomány'I-tól, mint az öngyilkosság gondolatával játszó Hamlet.

A leggyülöltebb, gyötrő földi élet
- Betegség, ínség, vénség. börtön együtt 
Az Éden kertje reszkető szivünknek,
Ha zörget a halál,

(III. l.)

jajgatja Claudio, holott csak az imént hangzott el a beszéd, mint egy felséges közép
kori himnusz a .mindent elsimító halál"-ról, a halál semmiségéről.Angol tanárként
ezeket a részeket adnám fel házi feladatnak. betanulásra diákjaim számára, hogy vég
leg beleszeressenek dúsgazdag nyelvükbe. Shakespeare ritkán fordított nagyobb gon
dot a világos, tömör, képgazdag, nagy töltésű szövegre; folytonos hullámzással válto
zik érvelés, szín, indulat a három beszédben. Valamilyen okból külőnösen szívügye
lehetett a Szeget szeggel.

Rövid dal a negyedik felvonás nyitanya. Ének szól? Akkor megenyhüIt a lég, vidul a
határ; darabjaiban rendszerint valami jót. esetleg nagyon jót, szabadulást, megváltást
jelez előre a zene. Muzsikáló században élt. Amellett ne feledjük el, hogy a problem
play eredeti neve comic satire, tehát a tragédiának - ezúttal igen sötéten s erkölcsileg
undorítónak induló - vígjátékba kell átbillennie, happyendingbe. Erről gondoskodik
szerzetesi csuhában a mindenütt jelenvaló Herceg, a Nagy Manipulátor. Rábeszéli
Izabellát a látszólagos beleegyezésre, de helyette - mint tudjuk - az elhagyott meny
asszony fekszik éjjel a gyanútlan Angelo mellé. A stratégiai húzás mégis majdnem
megbukik Angelo szószegésén, mert parancsára a szüzességi váltság ellenére másnap
ki kell végezni Claudiót. Nyilvánvaló, hogy retteg a kiszabaduló fogoly bosszújától
Izabella meggyalázásáért. Ekkor folyamodik a Herceg-szerzetes-manipulátor a
trükkhöz az elcserélt fejekkel.

Fokozódó feszültségével az ötödik felvonás Bécs kapuja előtt Shakespeare egyik
leggondosabban szött játékzáró rendezése. Bevonul a visszatért Herceg, válogatott
tanácsurak, nemesek s Angelo fogadják. A folytatást már elmondtam rövid tartalmi
összefoglalómban, Bécs ura felháborodást tettetve hamis vádért elfogatja Izabellát 
éppen ebben reménykedett Angelo -, viszont eddigi helyettesét hozzáadja volt szerel
méhez, Mariannához, s fejvesztésre ítéli az esküvő után! Szeget szeggel. Ekkor emel
kedik a darab a csúcsjelenethez, felpattan morális ösmagja, a keresztény üzenet.
Marianna kétségbeesett könyörgésére rövid tétovázás után Izabella letérdel a fejede-
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lern lábához, és kegyelmet kér testvére gyilkosának, Angelónak. A Herceg megadja,
mire letakart ábrázattal elővezetik rejtekéből a sértetlen Claudiót; neki jut majd a
megejtett lány, aki szinte az életébe került. A törvény: törvény, ha csupán szokványo
san színpadi is; senki se maradhatott pár nélkül az ősi vígjátékokban. A fejedelem
tehát megkéri Izabella kezét. Jobb is. ha férjhez megy a lány, mert egy holtra rémült
testvér irgalmatlan megleckéztetese után a börtönben, feltehetőlegő lett volna az or
szágos hírü legszigorúbb apátnő, ha zárdába vonul.

Hidd el nekem,
Hogy semmilyen nagyúri dísz e földön,
Se korona, se helytartói kard,
Se marsall-bot, se ítélő talár
Nem ékesít [élúgyse, egy urat se,
Mint a kegyelmes szív!

(II. 2.)

Életmentésért könyörgő lány, Izabella szavai ezek a darab első felében, de lehetné
nek tanulságul szolgáló darabzárók is a hármas kézfogó után. Angelo, a törvénybújó
aszkéta és megtántorodó zsarnok a hatalom birtokában sohase szólt személyként.
vagy legalábbis ezzel hitegette magát; ő volt az Allam. Jog és törvény, jog és törvény,
jog és törvény, irgalom nélkül! Csupán morálisan meztelenre vetközterve. a legvégén
szolgáltatja ki magát kemény önítéletnek, amely egyszersmind ítélet az öntelt fölény
nyel másokra kimért, aránytalan büntetésekért.

Kegyes jó uram,
Még bűnösebb volnék bűnösmagamnál,
Ha azt hinném, hogy tikolózhatom:
Hiszen látom: Fenséged, mint az Isten,
Minden lépésemet látja. Jó uram,
Ne nyújtsd tovább e pert gyalázatomra!
A nyomozást pótolja vallomásom:
Itélj hamar! Nem kérek más kegyelmet,
Csak gyors halált.

(V. l.)

Ami persze elmarad. Shakespeare mélyen behatolt egy korhadó rendőrállameltor
zult múködésébe: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! - a vészbírák, maguk is romlott
emberek, börtönt építtetnek. vérpadot ácsoltatnak. holott ugyanazokért a bűnökért

szorulnak kegyelemre, amiért az elvi Igazság jegyében kivégezhetnek másokat, a
gyengébbeket.

De vajon ki a Herceg? Valóban csak Bécs ura, senki más? Vagy maga a mindenható
Isten, aki legalább a föld egyetlen pontján Shakespeare segédletével igazi rendet
teremt irgalom által? A költő akaratlanul ismét elárulta, hogy anyai ágon Arden-vér.
A darab katolikus szellemű, némi változtatásokkal írhatta volna egy spanyol udvari
költő, akár Calderón. Persze nem holmi jelmez, a szerzetesi álruha teszi azzá, hanem
a tudat, hogy utolsó leheletéig megmenthetőa legnagyobb bűnös is. Utóvégre az egy
ház egyszer olyan lovagot fogadott be szentjei közé, aki tévedésből meggyilkolva ap
ját, anyját, egész életén át vezekelt ingyenes utasszolgálattal egy életveszélyes folyami
átkelőnél.

Aki kételkedik, hogy katolikus színezetet fedezek fel ott, ahol nyoma sincs, annak
kettős ellenpróbát ajánlok, két nagy angol koltöre utalva. Vérükké vált az istenített
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költő, írtak és monologizáltak róla "asztali beszélgetések"-en. Se a korai Romantika
kuszán ide-odakalandozó, de lángeszű egyik úttöröje, a protestáns Coleridge, sem a
múlt század utolsó harmadában Babits egyik későbbi bálványa, a pogány vagy in
kább pogánykodó Swinburne felháborodva soha nem tudott belenyugodni, hogya
Herceg nem nyakaztatja le Angelót. Rászolgált, tízszeresen rászolgált! Az Erzsébet
kori Angliában talán megtették volna s talán Genfben is. Ezért volt szüksége Shakes
peare-nek egy mesebeli Bécsre s mindenütt örködö, emberséges jó urára.

Measure for measure: Szeget szeggel. Tökéletesen fedi az angolt az ízes, régi
magyar cím. Mégse tökéletes, mert az angolok többségének, ha hitevesztettek is, más
a mondás visszhangja: bibliai.

Judge not, and ye shall not be judged, condemn not and ye shall not be condemned,
forgive and ye shall be forgiven. Cive and it shall be given unto you . . . , for with what
measure you mete, with the same shall mete to you again.

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek
és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek [ ... ]

JÁNOSY ISTVÁN

Visszaszámolás indulás előtt

Amikor az ember öregszik,
alig lát maga előtt utat;
sivatag homokjába fekszik,
s emlékei között kutat,

és halad vissza az időben,

már a kamaszkorában 
gyermekkora visszatűniiben

mint Ezeregyéjszaka-bazár,

s néz . . . vesz csilla vásáritát.
A réghalottak megrohanják,
s a megszépiui ködön át
végül meglátja ifjú anyját,
s aztán anyja alteregóját:
a kisdedpólyáló Máriát.
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