
játéktól, amelyet a Legyen eszed, Cristofor!-
ból Gali és három színésze kiesztergáltak.

*

Említettem, hogy a Hungária Kama-
raszínház valójában nem alkalmas színhá-
zi előadásra. A hatalmas, hosszú és hátsó
traktusában teljesen süket terem mozinak
épült, s a hét első felében ma is moziként
működik. A színház csak péntek-szombat-
vasárnapi, ritkábban csütörtöki társbérlő.
Az évad így is csak május végéig tart.

Ebből a felemás helyzetből ered, hogy
évente csak két bemutatót tartanak itt, s
egy-egy darab általában ötven előadást ér
meg. (Azért ilyen sokat, mert ami a
nagyszínház bérleteiben egy alkalommal
adott nézőszám, az itt csak két előadáson
fér el, s a két színház bérleteit kombinálva
adják ki. Úgy tűnik, a debreceni színház
nem tisztázta önmaga előtt sem, mire
szolgálhat e kamaraterem. A társ-bérlet
miatt teljes üzemmel nem működhet, ez
tény. De azt meg kellene gondolni, hogy
ezért degradálódjon-e a mellék-színház
szerepére? Az idei évadban mindenképp
ez a benyomásunk, hiszen két olyan
darabot tűztek itt műsorra (a másik
Eidam-Werion Tótágas című zenés játéka
volt, amelyek mintegy rangon aluliak
lettek volna a nagyszínházban, s mintha
egy igénytelenebb nézőréteg íz-lésének
kiszolgálására kerültek volna színre. (Más
kérdés, hogy a Legyen eszed, Cristofor!
esetében az előadás maga egyáltalán nem
volt igénytelen, és elmaradott
ízlésnormákhoz sem kívánt igazodni.)

Nem itt és most kell megvitatni, mi a
szerepük a kamaraszínházaknak, de any-
nyit megjegyezhetünk, hogy Debrecen-
ben jelentősebb fórummá tehetnék, tar-
talmasabb művek színterévé alakíthatnák
ezt a „fél" színházat.
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SZÁNTÓ JUDIT

Két kalap a földön

Sándor János Szeget szeggel-rendezése

A Shakespeare-irodalom könyvtárának
termei közül a legérdekesebb az lehetne,
amely az egyes művek előadástörténetéről
szóló monográfiákat gyűjti. Sajnos ezek
jószerivel megírhatatlanok, hiszen a múlt
évszázadokba csak másodlagos források
közvetítésével pillanthatunk, de még a
jelenben sincs módunk a világ-színpad
egészéről személyes benyomásokat
szerezni. Am még a töredékes kutatás,
primer élmények és másoktól származó
leírások egybevetése is mutatja:
Shakespeare egyedülálló volta mellett a
legékesebb bizonyíték, hogy mennyire
mást, mennyire neki szólót olvashat ki az
egyes művekből egy-egy színház, mű-
ködése idejétől és helyétől függően, anél-
kül, hogy az irón erőszakot követne el.

A XX. századi tolmácsolások története -
időben legalábbis - közel esik mái
hozzánk, és a forrásmunkák - elemzések,
leírások, kritikák, képanyag stb. - i s egy-re
szaporodnak. A többnyire szövegkriti-
kával, -elemzéssel foglalkozó - ilyen ér-
telemben elsőrangú - Shakespeare Quarterly
című tudományos folyóirat mellé
tulajdonképpen kívánkoznék egy másik,
amely a Shakespeare-előadásokat követné
nyomon a világ színpadain. És hogy
témánkat rögtön körülhatároljuk: az egyik
leggazdagabb különszámot épp a Szeget
szeggel, e sokáig mellőzött szín-mű
jelenkori pályafutásának lehetne szentelni
--- és ez a különszám legalább anynyit
mondana el Shakespeare-ről, mint a
magunk viharos, ellentmondásos, tár-
sadalmi küzdelmekben oly bonyolultan
gazdag koráról.

*

A Szeget szeggel, tudjuk, évszázadokon át
rossz hírben állt. Ismeretes Coleridge
ítélete, mely szerint a darab „komikus
helyei idétlenek, tragikus helyei ször-
nyűségesek", s az egész, Shakespeare
művei közül egyedülállóan, „kínos"
benyomást kelt; Hazlitté, aki szerint a
tárgy természete „eredendően hibás", vagy
Brandesé, aki szerint a mű anyaga,
szelleme, stílusa - középkori, barbár. Az
elemzések általában Angelo és Izabella
konfliktusára szorítkoztak, illetve e

két szereplő jellemét boncolták (és a mű fő
mentségének Izabellát, mint Shakespeare
egyik „legszebb nőalakját" tartották). A
dráma lényegének a zord erkölcsbíróból
kitörő kéjenc és a szép s erényes
apácajelölt szembenállása számított, és
ebből a szemszögből tették mérlegre a
cselekményt, marasztalták el a különösen
kegyetlen és rút ármányt, az indokolatlan
happy endet, a túl lazán kapcsolódó „sub-
plot"-ot (mellékcselekményt), úgy vélve,
hogy bár a lényegbeli konfliktus izgalmas,
pszichológiailag igaz és érdekes - ennyi
negatívumot nem ellensúlyozhat. Egyes
kommentátorok természetesen kiemelték,
hogy Angelo alakjában - akárcsak
Malvolióéban - Shakespeare az egyre
fenyegetőbben fel-lépő puritánokra utalt,
de ez inkább csak szövegkritikai
érdekességnek számított; a veszélyt,
melyet ez a polgári mozgalom 16o4-ben a
Stuart-monarchiára jelentett, egy későbbi
előadás amúgy sem érzékeltetheti, a néző
élményének vajmi kevés köze van ehhez
az írói hátsó gondolathoz. Legföljebb a
darab kevés számú híve értékelte a
puritanizmus, mint általában értelmezett
sivár vakbuzgóság elleni támadást; Wagner
például a Szerelmi tilalom című korai
vígoperáját a Szeget szeggel nyomán írta, s
benne a farizeus képmutatást marasztalja el
a szabad, szenvedélyes érzékiséggel
szemben.

Így húzódott meg a Szeget szeggel a
Shakespeare-kultusz hátterében, mind-
addig, míg a kérdésre: kiről szól ez a mű,
kik a főszereplői, a válasz magától érte-
tődően így hangzott: Angelo, vagy Angelo
és Izabella. Ehhez képest szembe-szökő a
változás: napjainkra a dráma Shakespeare
egyik legtöbbet játszott, legaktuálisabbnak
érzett művévé vált, s ami megírása óta nem
fordult elő : nevezetes, színháztörténetileg
is jelentős produkciók ihletőjévé. Ebben
persze része van annak a körülménynek,
hogy a minden eddigi méretet túllépő
Shakespeare-kultusz előszeretettel von
körébe kevésbé ismert, az agyonjátszástól,
a megrögzött sablonoktól nem terhelt
műveket, melyek nagyobb lehetőséget
nyújtanak az eredetiség érvényesítésére és
nézői befogadására egyaránt. Am legalább
ilyen lényeges indoknak tűnik az az
általános jelenség, hogy a jelentős
színházak és színházművészek érdeklődése
a magán-élet problémáiról, a
„jellemdrámáról" fokozatosan a társadalmi
mozgásokra, a közéleti drámára tevődik át.
E folyamat során alakult ki az a felismerés,
hogy a Szeget szeggel elsősorban nem
Angelo és



Izabella, a kéjenc és a novícia, illetve a
jellem és a magánélet drámája, hanem par
excellence a közéleté, az államhatalom és
az államerkölcsé, és főszereplője a herceg
vagy, ha úgy tetszik, a herceg és Bécs
városa, Angelo és Izabella pedig csak
alárendelt, demonstrációs figurák a
modellben. Ahogy Peter Brook, aki
pályája elején találkozott a művel, le-
szögezte: „Bécs undorító, bűzhödt világa
abszolút nélkülözhetetlen a dráma
értelméhez."

*

A Szeget szeggel legfrissebb előadásai ezt a
felismerést értékesítik. A korábbi elem-
zésekben (és bizonyára az előadásokban
is) a hercegnek hálátlan szerep jutott: a
társadalmi hierarchiában ő áll a csúcson, a
drámai hierarchiában elfoglalt vezető
szerepe azonban csak névleges; afféle jó-
ságas és dekoratív Harun Al-Rasid, aki
álruhában szerzett élményei nyomán a
végén mindent elrendez. Az újabb elő-
adásokban ő a kulcsfigura. Döntő kér-
désként merült fel: miért is adja át a ha-
talmat? Kezdetben még találtak számára
mentségeket: józan vállalkozást hajt vég-
re, hogy felfordult államát rendbe szedje.
(Így értékelte Brecht is, a harmincas évek
elején; a dráma őt is egy szabad
adaptációra ihlette.) Később a herceg
szerepének értelmezése még mélyebben
módosult. A művészek, akik egyre ke-
vesebb illúziót tápláltak a polgári rend-
szerváltozások felől, nem tudtak hinni
abban, hogy a visszatért herceg, a maga
korábbi tézise, majd Angelo antitézise
után, most ebben a Bécsben képes lenne
egy új, magasabb rendű szintézis meg-
teremtésére, s ezért visszamenőleg egész
akcióját megkérdőjelezték. 1974-ben
Jonathan Miller az Angol Nemzeti Szín-
házban a nácizmus előtti tényleges Bécs-
be helyezte a cselekményt, és azt, tömören
szólva, az Anschluss közvetlen elő-
játékának tüntette fel, melyben Vincen-
tiónak jut a fasizmus szálláscsinálójának
szerepe. Egy ugyancsak 1974-es stratfordi
előadásban - a glasgow-i Keith Hack
rendezte - a dráma az absztrakt,
általánosított, világméretű iszonyat hona
lett, s benne a herceg Drakula-szerű,
Angelónál sokszorta bűnösebb, fasisztoid
zsarnok. És 1973-ban, a mi Nemzeti
Színházunkban, Major Tamás rendezése is
a hercegben látta a fő manipulátort, aki az
Angelók tenyészéséért elsősorban felelős;
ő keveri a kártyákat, hogy a végén
eljátszhassa a szabadító szerepét. Egy
dologban azonban nem tudtak meg-

egyezni az előadás bírálói: vajon a herceg
jó ügy érdekében manipulált-e„
restaurációja hoz-e érdembeli változást,
avagy csak roskatag hatalmát akarta
megerősíteni, és az állam ugyanabban a
hibás körben forog-e majd tovább.

Akadt azután néhány nevezetes elő-
adás, amely ezen is túlment, amihez per-
sze a szöveget is át kellett írni. Bár az
ilyen vállalkozások elemzése inkább az
alkotók vizsgálatához, írói-rendezői
pályaképükhöz tartozik, itt mégis határ-
esetekről van szó, mert nem véletlen, hogy
az egész shakespeare-i oeuvre-ből épp a
Szeget szeggel ihletett rövid nyolc év alatt
három ilyen mélyreható, a jelen égető
problémáihoz kapcsolódó írói-rendezői
adaptációt.

1967-ben Peter Zadek brémai produk-
ciójához Martin Sperr írt új szöveget. A
szándékot nem is leplezték, a műsor-füzet
így hirdette : „Szeget szeggel William
Shakespeare-től, Martin Sperr fordítá-
sában és átdolgozásában, mint kiinduló-
pont a dráma időszerű tartalmának .Peter
Zadek által szabad színpadon való
megrendezéséhez." Nos, ebben a válto-
zatban a herceg, Angelo és Escalus egy-
azon uralkodói klikk tagjai. Belső viszály,
nem elvi ellentét választja el őket. A vi-
szály azonban odáig fajul, hogy a herceg
végül kivégezteti Claudiót is és Angelót
is. De ezután - és ez mát egy mai, auto-
nóm nyugatnémet dráma - a Lucio vezette
nép megöli a herceget, hogy a végén, a
herceg csuhájában Tekeriné, a kerítőnő
jelenjék meg. Övé lett a hatalom. A világ
totálisan felfordult. Még a forradalomnak
sincs értelme. E változat elemzése nem ide
tartozik; megemlítése azonban igen, mert
jól példázza, milyen sok-féle irányban
indíthatja el a Szeget szeggel a mai
művészek fantáziáját.

1975-ben Charles Marowitz amerikai
származású angol színházvezető-kritikus-
író-rendező erősen megrövidített, :számos
szereplőt is kiiktató kollázsa egy-értelmű
tragédiát csinál a műből, arra hivatkozva,
hogy Shakespeare a szerencsés
befejezéssel csak a kasszának tett
engedményt. Sok a hasonlóság a nyugat-
német változattal. A herceg, Angelo és
Escalus itt is egyazon klikk tagjai. A le-
hetőségekből mindből valóság lesz: An-
gelo brutálisan megfosztja Izabellát a
szüzességétől, és az ágyából kitámolygó
lány az asztalon - bátyja levágott fejét
találja. Elmarad a herceg egész álruhás
szereplése; Vincentio csak a végén jelenik
meg újra, hogy Angelóval és Escalussal
egyetemben egy jókedvű orgián

duhajon röhögve csámcsogjanak a pikáns
történeten.

Valamivel korábban, 1972-ben,
Howard Brenton, haladó fiatal :ró
teljesen új drámát írt a shakespeare-i
motívumokból, az Exeterben
vendégrendező William Gaskill számára:
a mai Angliában játszódó, prófétikusnak
szánt: sötét szatírát. A herceg régi vágású
tory politikus, aki már nem képes
megbirkózni a modern korszak
ellentmondásaival. Ezért adja át a
hatalmat párthívének, Angelónak, aki
azonban újfasiszta ízű, iszonyatos terrort
vezet be. Izabella és Claudio színes bőrű
pop-énekesek: meg-annyi ok, hogy az
álpuritán, szadista zsarnok elsőnek rájuk
sújtson le. A herceg megijed; megbíz egy
pornófilmkészítőt, hogy rejtett kamerával
vegye fel Angelo titkos bujálkodását, ám
Angelótól, ha egyszer elszabadították,
már nem lehet visszavenni a hatalmat,
Claudiót ki-végezteti (itt is), a herceget
pedig szenilisnek nyilváníttatja s
tolószékhez kötözteti, ahonnan majd
„diktálhatja cm-lékiratait". Az üzenet
világos: a régi rend, ha meg nem fékezik,
durvább és vadabb formában termeli újra
önmagát.

Itt persze már nem a. Szeget szeggelről

van szó; mégis, egyetlen szöveghű mai
előadás rendezője sem hunyhatja be sze-
mét e változatok, e továbbgondolási le-
hetőségek előtt. És az a véleményem:
Sándor János debreceni rendezése, mely
nem új darabot visz színre, hanem
Shakespeare Szeget szeggeljét valósítja
meg, önálló és jelentős változata a dráma
kortársi értelmezésének.

Sándor János értelmezésében ez a szín-
játék arról szól: egy olyan államban,
melyben nincsenek eszmények, intéz-
kedésekkel, reformokkal nem lehet vál-
tozást előidézni. A törvények módosít-
hatók, felfüggeszthetők vagy visszaál-
líthatók: az emberek nem fognak más-
képpen élni, ha az életet nem tudják
számukra tartalommal, értelemmel, új
minőséggel megtölteni.

Sándor János hercegének nem tetszik a
maga országa. Jogosan. Bár ebben a
Bécsben mindent szabad - nem nagy
élvezet az élvezet. A teljes mélységét
feltáró, hatalmas színpad sivár, pőre
terében kevés ember lézeng; azt teszik,
amit akarnak, de láthatóan kevés benne az
örömük. Nyoma sincs itt „bővérű,
reneszánsz" féktelenségnek; hidegek,
közönyösek,' unottak, mechanikusan bu-



másik erénye. Lucio az eddigi előadások-
ban legalább viszonylagosan pozitív fi-
gura volt, Brémában egyenesen népve-
zér, másutt rezonőr, de legalább a betyár-
becsület nimbuszától nem fosztották
meg. Itt, Sándor János koncepciója ré-
vén, a legsötétebb kollaboráns lesz.
Nemcsak jelmezében idomul (a többi
aranyifjúval együtt) az Angelo-érához;
hideg cinizmussal tagadja meg egykori
társait, Tekerinét ő jelenti fel, s ha az
elején, inkább közömbösen, szórakozás-
ból, elmegy is Izabelláért - a végén ő
hozza a börtönbe Angelo titkos kivégzési
parancsát. (Ami rendezői ötlet, de
teljesen meggyőző.) És míg Lucióból
pribék lesz (akárcsak Pompejusból),
Angelo kéjenccé alakul. Mert erénye
nem volt megalapozott; csak előnytelen
külsejének, esetlenségének, kellemetlen
fellépésének volt kényszerű konzekven-
ciája. Most, hogy e negatívumokat el-
lensúlyozza a megkapott hatalom - belőle
is kitör a „bécsi kór": a minden ma-
gasabb szempontot nélkülöző, tárgyától
teljesen elidegenedett élvezési-birtoklási
vágy. Gondoljuk csak át a shakespeare-i
anyagot: egyetlen szó sem esik arról,
hogyan is zajlott le az oly gondosan
előkészített szerelmi éjszaka. Angelo, aki
oly féktelenül kívánta meg Izabellát -
nem veszi észre, hogy helyette az alka-
tilag merőben más Mariannát öleli.
Vagyis Shakespeare sugallta itt is a ren-

Shakespeare: Szeget szeggel (Debreceni Csokonai Színház)
Vincentio (Cserhalmi György) átadja a hatalmat Angelónak (Reviczky Gábor). Escalus: Szabó Ottó

dezői elképzelést: ahogy a ficsúrok szá-
mára sem volt jelentősége Júliának mint
sajátos, egyszeri embernek, barátjuk sze-
relmének, a leendő anyának - úgy Angelo
számára is tulajdonképpen tökéletesen
közömbös Izabella mint nő és mint ember.
Miután, hite szerint, megkapta - egy
gondolata sincs többé a számára. Lé-
nyegében csak a lány totális kiszolgálta-
tottsága, frissen szerzett teljhatalmának ez
a rikító bizonyítéka izgatta fel. (Ezt
hangsúlyozza, tömör színpadi metafora--
ként, a két kimerevítés.) Es mindez együtt
nem egy egykor valóban, elvi alapon tiszta
s egyszer botlott férfi reagálása - hanem
egy bécsi polgáré.

Sokatmondó rendezői elgondolás, me-
lyet ismét a szöveg támogat: pálfordulásuk
után sem ő, sem Lucio nem változtatnak
stílusukon. Lucio denunciáns-ként is épp
oly könnyed, játékos, nyegle, mosdatlan
szájú; Angelo kéjencként is rideg, sötét,
esetlen, suta. Csak szerepet cseréltek, mert
valójában nincs igazi személyiségük. Mint
ahogy nincs a többi bécsi polgárnak sem.

És a herceg zavartan döbben rá: sem-mi
nem változott. Semmi nem változhatott. Ha
Angelo alatt a nemi erkölcsök színleg
javultak is - Bécs erkölcsisége változatlan
maradt, mert itt nem a bordélyházak száma
a döntő, hanem az erkölcsös lét alapjainak
abszolút hiánya. Vincentio egy ideig
sikeresen menekül egy pótcselekvésbe:
élvezi az intrika bonyolítását, de tudja,
hogy előbb-utóbb ismét uralkodnia kell.
Kísérlete csődöt mondott; saját finnyás
keze is majdnem véres lett egy levágott
fejtől. Jobb a mocskot nem felkavarni, ha
már kisöpörni nem lehet.

Így jutunk el logikus ívvel a befejezésig.
Vincentio egyszerre leplezi le Luciót és
Angelót, mint egyenrangú ellen-feleit nem
személyének, hanem elgondolásának.
Mindkettő fejéről lesodorja, lepöcköli a
kalapot, Angelóé oda gurul épp Lucióé
mellé; a két kalap a földön, de a fejek nem
repülnek utánuk. Sőt: a herceg futólag,
rezignáltan mindkét fejet megsimogatja.
Megértéssel, kicsit felmentésképpen is. Ti
agytok az alatt-valóim - rajtatok kell
uralkodnom ez-után is. És nem elsősorban
a ti hibátok, hogy ilyenek vagytok. Én, az
állam. a hatalom képviselője, én nem
tudtam elétek állítani semmit, amiért
érdemes lenne mássá válnotok. És nem
tudok ilyet a jövőben sem. A herceg ölébe
vonja Izabellát, és visszaül trónjára, melyet
egy

jálkodnak és szabadszájúskodnak. Gon-
doljunk például egy kitűnő mozzanatra,
mikor Claudiót és Júliát a börtönbe kísérik.
A léha ficsúrok gúnyosan dongiák körül az
előrehaladott állapotban levő nőt,
megcsípkedik, szoknyáját emelgetik, de
nem őszinte érzékiségből vagy
érdeklődésből; valami fagyos, monoton
perverzitás mozgatja csak őket, mint akiktől
mindennemű értékrendszer idegen: a
meghurcolt, halálos veszélybe került
jópajtás, az új életet váró asszony - ezek a
fogalmak számukra mit sem jelentenek,
legföljebb leköpdösésük nyújt némi
lagymatag ingert.

Vincentio hát gondol egyet. Egy ilyen
városon nem nagy öröm uralkodni. Hátha a
szigor, a tisztító keménység üdvös változást
hoz majd, amelynek előnyeit ő is, népe is
élvezhetik? De ő maga nem képes e
változás előidézésére, ehhez túl toleráns,
szkeptikus, kiábrándult. Majd Angelo, aki,
úgy tetszik, a kivétel - aki-nek még vannak
eszményei, van érték-rendje! Vincentio
tehát Angelót játssza ki Lucióval szemben -
hogy aztán a mérleg nyelveként egy
tisztultabb, egészségesebb kiegyenlítődés
korszakának uralkodója lehessen.

És mi történik? Vincentio előtt döb-
benetes folyamat zajlik le: Lucio és Angelo
egyszerűen - szerepet cserél. Az egyik
züllöttsége, mint kiderül, ugyan-olyan
elvtelen-gyökértelen volt, mint a



gúnyos-kecses piruettel visszakér Ange-
lótól. Nagyjából-egészében marad minden
a régiben.

Értékrendszer, eszmények, célok nél-
kül elsorvad az ember és elsorvad a kö-
zösség. A drámának ez a logikus, meg-
győző olvasása és úgyszólván hézagta-
lan megvalósítása - jelentős rendezői
teljesítmény.

*

A koncepció természetéből következik,
hogy itt a főszereplő a rendező. A
színészek lehetőségei szűkebbre szabottak
; színes, kiugró alakításokra nincs mod, a
színész itt akkor jó, ha minél
fegyelmezettebben és pontosabban simul
egy összképbe, amely jellemek látványos
összecsapásai helyett egy azonos átokkal
vert közösséget mutat fel. Sándor János
már korábbi rendezéseiben is kísérletezett
ezzel a fajta színházzal. A Szegeden
általam látott VI. Henrikjében azonban az
érdekes koncepció kevéssé
érvényesülhetett; az amúgy is látványo-
sabb, nagyobb presztízzsel csillogó ki-
rályokat-főurakat a színészek seregnyi
konvencionális eszközzel formálták ha-
gyományos „nagy egyéniségekké". Itt
sokkal szerencsésebb volt: fiatalabb, kép-
lékenyebb színészeket kapott, köztük két
olyan izgalmas egyéniségű, ízig-vérig
modern fiatal művészt, mint Cserhalmi
György és Reviczky Gábor, és csak egy-
két, kevésbé jelentős szerep esetében nem
tudta teljesen kiküszöbölni a játékból a
harsányabb manírok nyomait. Inkább azt
vetném fel: nem lehetett volna-e az
egységes koncepción belül mégis több
teret engedni az egyes alakítások sajátos
színeinek? Mert önmagában is jelentős
alakítást csak Cserhalmi nyújtott Vin-
centióként; Reviczky Gábor inkább
megjelenésével, mozgásával, habitusával
keltette Angelo tökéletes illúzióját, játéka
pontos és kifejező, de fakó volt. A fiatal
Mátray Márta is, úgy tűnik, nem kapott
elég segítséget ahhoz, hogy a nagy
shakespeare-i hősnőből a sok szereplő
egyikévé visszaminősített Izabellát
valamilyen új tartalmú jelentőséggel
ruházza fel; kimunkált, de kevéssé érdekes
alakítás volt ez is. De ezt a véleményemet
csak megkockáztatom, mert a többi fontos,
ha nem is Angelo- és Izabella-rangú
szereplő esetében ez a szándékosan
tompított hangnem tökéletesen meggyőző
volt. Csíkos Sándor Claudiója épp azzal
vált igazán „bécsivé", hogy még a Júlia
iránti szerelmet, sőt, a halál-félelmet sem
élte át erősen, szenvedélye-

sen, még sorsa legdrámaibb fordulataiban
is blazírt, unott kölyök maradt. Czakó
Klára jóformán meg sem szólaló,
szenvtelen Júliája sem nőtt fel megrendítő
sorsához - világossá tette, hogy ehhez
sokkal tartalmasabb emberi-asszonyi
arculat kellene. Bessenyei Zsófia Marian-
nája pedig hasonló kataklizmákat élt át
úgyszólván kedélyesen vihorászva. (A
rendezői munka tudatosságának további
jele a „bánatos" Marianna exponálása:
nem a shakespeare-i Fiú énekel neki mé-
labús dalt, amely csalárd szerelmére em-
lékezteti; víg muzsikát hallgat, és fel-
hőtlen bárgyúsággal engedi át magát a jó
érzéseknek. Ez sem az elhagyott tragikus
menyasszony - csak egy peches bécsi
lány.) Így hát meglehet, hogy Angelo és
Izabella esetében is csak korábbi
beidegzettségektől vezettetve kérek szá-
mon hangsúlyosabb alakítást, és ha ilye-
nek jelentek volna meg a színpadon, el-
lentét érződnék a játék és a rendezői el-
képzelés között.

A döbbenetesen kietlen, ürességet és
kiürültséget érzékeltető színpadtérről már
szóltam. Román vendégművész, Frentiu
Sever tervezte, akárcsak a remek
jelmezeket. Ritkán látni színpadainkon
ilyen öltözeteket, amelyek egyszerre
önálló leleményű, izgalmas, modern mű-
vészi alkotások és ugyanakkor hibátlanul
szolgálják-fejlesztik tovább a rendezői
koncepciót. A különböző színű és
látványnak is harmonikus jelmezek, me-
lyeknek épp legfeltűnőbb vonásuk:: a
természetellenesen hatalmasra tömött

felső ujjrészük a közös, okosan és eszté-
tikusan emelték ki Bécs lakóinak a lé-
nyegben való azonosságát. Külön emlí-
teném Izabella rendhagyóan lángvörös
ruháját: ez is érzékeltette, hogy e „lili-
omtiszta" hősnő is Bécs szülötte, és in-
kább konvencióból, passzivitásból, szel-
lemi-lelki tunyaságból készült egy idő-
ben kolostorba, semmint őszinte, átélt
tisztaságvágyból.

Csak a végén említem, mint zavaró, de
nem lényeges motívumot, a "cirkusz-
színház" teljesen fölösleges betolakodá-
sát, a hajánál fogva iderángatott méla
Jacques-monológgal Az előadás éppen-
séggel nem azt a közhelyet fejezi ki, mi-
szerint az egész világ cirkusz lenne, nem
szólva arról, hogy- a keretjáték harsány
cirkuszi indulója a közönséget együtt-
tapsolásra csiklandozza, miáltal a szöveg,
a szereplők bemutatása egyáltalán nem
hallható. Sándor János rendezése szelle-
mében a kor szellemét követi; mi ér-
telme, hogy egyetlen külsőségben a kor
divatját majmolja?
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