
A darab megvalósítása kivételes szí-
nészi teljesítményeket követel, s nem
minden szerep ígér hálás feladatot. A leg-
nehezebb vállalkozás, a címszerep meg-
formálása: Sinkovits Imre bravúrja. Azért
kivételesen bonyolult ez a munka, mert a
színésznek nemcsak a megmintázott
hősről esetleg már kialakult képét kell
feledtetnie a közönséggel, hanem ön-
magának egy régtől fogva ismert és
megszokott arcát is. A prófétai hévvel
szónokló hitharcos helyett a kiválasz-
tottsága felőli bizonyosságot belülről su-
gárzó, halk szavú, testileg megtört Husz
Jánost játszik, visszafogott gesztusokkal,
bölcsen takarékoskodva a mozdulatokkal.
Husz-alakítása nagy művészi meg-újulás
kezdetét sejteti.

Egy szerencsésebb dramaturgiai meg-
oldás esetén a Husz János szerepformá-
lását méltató sorokat a nagy ellenfél, Palec
püspök megidézőjéről szólva kellene
folytatnunk. Palecnak ugyanis Husszal
szemben hatalmas igazsága van, a jellemet
azonban nem a legszerencsésebb rendben
építi föl az író: későn ismerheti meg a
néző fictorrá válása történetét és föllépése
értelmi rugóját. Avar István színészi
játékában ennek ellenére, különösen a
harmadik felvonásban, érdeme szerinti
méltóságot kap a figura. Ugyan-akkor,
mintha kísértenének egy-egy gesztusban
az Emigránsok-beli szerep-formálás
emlékei.

Sajátos feladatot kell megoldania Vajda
Lászlónak és Sinkó Lászlónak. A dra-
maturgi sűrítés következtében mind-
kettőjüknek két-két, egymástól némely
árnyalatban eltérő jellemtulajdonságú
figurát kell magukban egyesíteniük:
Vajdának Chlum János és Duba Vencel,
Sinkónak Lajos palotagróf és Frigyes
nürnbergi gróf szerepét. Vajda László,
Husz kísérőjeként, a szolgai elkötele-
zettségtől a hitbéli elkötelezettségig vezető
érzelmi átalakulást láttatja, Sinkó László a
világ érzelmi ügyeiben rész-vétel nélkül
való szolgaember kaján fölényeskedése
mögött megbúvó pipogya lélek sivárságát
leplezi le.

Külön figyelmet érdemel Chlum János
kancellistájának szerepében Szacsvay
László, a cambray-i bíboros szerepében
Benedek Miklós fegyelmezett, mérték-
tartó és pontos, mégis jól körvonalaz-ható,
autonóm személyiséget sugárzó alakítása.
Mellettük azonban akad átlagos, sőt az
átlag alatt maradó színészi teljesítmény is.

A díszlettervező feladata sem könnyű

ezúttal. Szakítania kell a Németh-előadá-
sok színtereinek hagyományos puritán-
ságával: a látványos mozgások, a stilizált
mozgástablók számára tágas, könnyen át-
alakítható tér szükséges. A legegysége-
sebben megoldott díszlet az első felvonás
utcát és lakóhelyiségeket egyszerre, el-
falazatlanul magába foglaló játéktere. A
harmadik felvonás térből kikerített
börtönkarámja ugyan elüt a díszletstílus
egészétől, de híven szolgálja az írói gon-
dolatot: az erőteljes megvilágítással pá-
rosulva a hős testi bezártsága és lelki
szabadsága közötti kontrasztot hangsú-
lyozza. Kevésbé tartom szerencsésnek a
számomra némiképp funkciótlannak tet-
sző, hosszadalmas negyedik felvonásbeli
városfalépítést.

Schäffer Judit jelmezeit a csoport-
elkülönültségeket jól tükröző színdina-
mika jellemzi. Szót érdemel a kivételes
ízléssel összeállított zenekíséret is: Jeney
Zoltán munkája.

A Nemzeti Színház vállalkozása, hogy
hosszú idő elteltével ismét magyar szerző
darabját mutassa be, feltétlenül dicsé-
rendő. Az igazságszeretete áldozatává lett
Husz János sorsának anakronizmusa
gyöngíti ugyan az előadás hatását, a je-
lentéshangsúlyok eltolása a mai valóság-
vonatkozások irányába azonban új érté-
kekre irányítja a figyelmet. A Husz János

összességében, egyenletesen jó színvona-
lon megoldott, figyelmet érdemlő elő-
adás.
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GYÖRGY PÉTER

A sorsjáték buktatói

Sok hűhó semmiért - a Madáchban

Gnóthi szeauton, ismerd meg magad, szól a
régiek intése, és Claudio, Shakespeare
vígjátékának megtévesztett hőse sem
kérdezhet mást a bonyodalmak tető-
pontján: „Én vagyok ez, ki itt áll..., s ez
saját szemem?" Azaz, lehetséges hogy
nem ismerjük magunkat, hogy nem
vagyunk igazak, hogy amit látunk, az a
tévedés?

Hisz az önismeret a személy azonossá-
gának záloga, annak feltétele, hogy egy
másik emberrel valóban szót értsünk,
megértsük azt, ami történik velünk, s ne
tévedjünk minden lépésünkkel, ítéleteink
pedig ne a tévedéseken nyugodja-nak. Az
önismeret teljességének folyamatos
kísérlete a személyiség autonómiájának
alapja, ez állandóságot jelent gyorsan
változó, romló dolgaink között. Az
önmagunkról szerzett tudás : bizonyosság,
s e tudás hiánya - állítja Shakespeare a
Sok hűhóval - majdnem beláthatatlan
következményekhez vezet.

Az önismeret hiánya a személyazonos-
ságok összekeverésére épülő vígjáték
alapja, ebből erednek a tévedések és
megtévesztettségek, az egymásra épülő
helyzetek lehetőségei. A Sok hűhóban
majdnem mindenki egymással játszik, s aki
úgy hiszi, irányíthatja a sorsot, annak
mások állítanak csapdát. A sorsjáték
megvalósításának formája: az intrika.
Helyzetek épülnek a leselkedésre, tervek
omlanak össze a kihallgatott beszélgetések
miatt, valaki mindig kihallgat vala-kit,
mindenki titkolódzik, de semmi sem
marad titok. Tudjuk, a cím rejtett értelme
is erre utal: Sok hűhó a leselkedés körül, a
hallgatózás és a leselkedés az egész játék
alapmotívuma. (Lásd Shakespeare
Quarterly, 1957/3.) Nem valódi semmi,
sem esküvő, sem halál, az ünnep nem
más, mint alkalom a tévedésre (a maszka-
bál) vagy épp a vélt szajhaság téves le-
leplezésére (esküvő), minden megkérdő-
jelezhető, szerelem és gyász egyaránt.
Végül az intrikák és cselek egymást oltják
ki. Senki sem ismeri magát, s így alig
ismeri a többieket is. Ha hosszú ideig úgy
tűnik is, hogy a darab gonosz szelleme,
Don Juan, erősebb, mint a töb-



biek, kiderül, hogy ez is tévedés, a darab
végén helyreáll az eredeti rend.

A tévedésen, a személyazonosságok
összecserélésén alapuló játék a párhuzamos
szerkesztés diadala. Az egyensúly teljes:
egyenlők állnak egymással szem-ben,
senki nem elég erős ahhoz, hogy valóban
legyőzhesse a másikat. A három szálon
futó cselekmény a kellő pontokon mindig
találkozik, s így Don Juan kivé-telével
végül mindenki eléri, amit akart. Claudio
vagyonhoz és feleséghez jutott, a herceg
eljátszhatta kedvelt gondviselés-játékát,
Benedetto és Beatrice elnyerték egymás
kezét. A következmény nélküliség
vígjátéka a véletlen meseszerűen pontos
működtetésén alapszik. Shakespeare fogja
hősei kezét, bukásuk ezért nem végleges,
ezért fordulhat minden jóra. Akármi is
történik a megtévesztések okán: semmiért
történik, úgy tűnik, komolyságra és
szomorúságra semmi ok. De amit látunk,
az valójában sokkal több, mint bohózat, a
szerkezet össze-függéseit figyelve
kirajzolódik a víg-játék keserű, rezignált
mélyrétege.

Senki nem olyan erős, hogy valójában
megváltoztathassa a sorsot, holott szinte
mindenki ezt képzeli. Mindannyian a
sorsjátéknak hódolnak, s a sors játssza
mindannyiukkal -- ártatlan - játékait. F.
játék legnagyobb kedvelője Don Pedro, ő
az, aki egymásba bolondítja Beatricét és
Benedettót, ő az, aki álarcban kéri meg
Herót, Claudio számára. A gond-viselést
játssza, az abszolút hatalom birtokosaként
tetszeleg, de nem véletlen, hogy nem
király, csak herceg. Látszatra teljes
ellentéte bátyjának, Don Juannak, a gonosz
fattyúnak, aki csak ott nem árt, ahol nem
nyílik rá alkalom. Don Juannak öccse
udvarában nincs kedve az alakoskodáshoz,
minthogy nem ő az úr, ezért mindig
pontosan öccse ellen lép. Ha Don Pedro a
sorsot játssza el, ő a sorsrontásban lehet
csak otthon. A helyzet nem egy-szerű: Don
Pedro Don Juan fattyú mi-voltának
köszönheti hatalmát. Egy végül is vitatható
örökösödési elv nevében forgathatta ki
bátyját abból a hatalom-hól, amellyel most
nagyúrként élhet. Mert Don Pedro nagyúr,
oszthatja a kegyeket. De ahol ő áll, ott
könnyű a gondviselést játszania, s
felmerülhet a gyanúnk, ha fordítva
állnának, nem viselkednének-e épp
ellenkezőként. Mind-kettejük jelleme
helyzetük lenyomata. Don Juan számára a
negativitás gyakorlata alapkérdés: „Inkább
legyek ragya a lombon, mint rózsa az ő
kegyelmében!" mondja, s világosan látnunk
kell, hogy

mindez a számára cl nem fogadható
mellékszerepből ered. Don Pedrónak,
helyzetéből következően önmagának hí-
zelgő, ha elhiteti másokkal is, hogy való-
ban jó. De, s ez döntő, nem lehetnek illú-
zióink vele kapcsolatban, amint Claudió-
nak és Benedettónak sincs. A herceg
ugyan Claudiónak kéri meg Herót, de
kétértelmű viselkedése láttán nemcsak a
rosszul kihallgatott beszélgetés miatt
megtévesztett Leonato hiszi, hogy magá-
nak kéri meg, hanem a fentiek is. Ért-
hetően gyanakodnak, hiszen a herceg
megtehetné, hogy magának szakítja le a
gyümölcsöt, s a feltételes mód lehetősége
épp elég a félelemhez, féltékenységhez. A
félreértés perceit a herceg - Herót
Claudiónak nyújtva át - igencsak
kétértelmű mondattal zárja le, ezzel is a
hatalom jogaira utalva. „Én csak meg
akarom tanítani dalolni a madárfiókát,
aztán átadom tulajdonosának." Világos
dolog: cselekedhetne ő másként is, s
mindjárt szomorúság lenne a vigalom he-
lyén. Don Pedro viselkedése tehát elég
árnyalt ahhoz, hogy az első percben egy-
értelműen tiszta jelleméhez gyanú fér-
hessen, s ez már a darab egészének kettős
szerkezetét mutatja. Vígjáték a felszínen, s
tragikus lehetőségek sorozata a mély-ben.
Claudio, Hero kérője, Beatrice és
Benedetto szerelmének egyik lelkes ösz-
szeboronálója is mindvégig a cselvetés és
becsapottság kettősségében mozog. ( )
talán a legelvakultabb, a legkevésbé sincs
tisztában önmagával, s ő ismeri a
legkevésbé a többieket. Mindent elhisz, s
így ő a legtöbb baj okozója, de ő az, aki
kimondja az egész darab alapproblémáját
is. Habozás nélkül elhiszi magának, hogy
szerelmes, s hogy érzelmeinek Hero
vagyonához semmi köze nincs. Úgy tesz,
mintha észre sem venné Don Pedro
célzásait, teljes lendülettel játssza szere-
pét. Elhiszi, s kétségbeesik, hogy a herceg
becsapja őt. Fenntartás nélkül hisz a
közismerten rosszindulatú Don Juan-nak, s
a megrendezett jelenet alapján minden
további nélkül szajhának tekinti Herót. Az
álhalál híre után, boldog mosollyal
fogadná el Antonio lányát is, persze
Leonato megmondja, hogy ez a lány
éppoly gazdag, mint a másik volt. Amikor
látja, hogy Antonio lánya valójában Hero,
úgy tesz, mintha semmi sem történt volna.
Játssza tovább a szerelmest. Egy percre
sem gondolkozik: mi is történik vele, a
darab végén éppolyan marad, mint előtte
volt. Boldogan ját-szik a herceggel, amint
boldogan bolondozik az agg Leonato is. S
ez megint

csak döntő mozzanat. A tisztességes,
nemes öregember minden további nél-kül
aláveti magát vendége akaratának. Ha
lehetséges, neki adná Herót, s ha nem, hát
Claudio is jó. Éppoly meggondolatlanul
bolondozik, ahogy később dühöng és
átkozódik. Leonatót szemlélve már-már
álarccal van dolgunk: ő a tisztességes aggot
játssza, s ha az igaz is, hogy öreg, nem
bizonyos, hogy bölcs; gazdag ugyan, de
nem gondolhatjuk tekintélyesnek. Fontos
ez, mert Benedetto Claudiót, Don Pedrót,
Leonatót kihallgatván, csak az utóbbi
miatt hiszi, amit hall. „Ha nem ez a fehér
szakállú öreg mondaná, azt hinném,
valami ugratás." S ez az, amiben
Benedettónak csalódnia kell, az
öregember éppoly megtéveszthető és
megtévedt, mint a fiatalok. Bátyja,
Antonio is csak játszik, már-már kihívja
Claudiót, de handabandázásával végül
eléri, hogy az ne vegye komolyan. Az
öregemberek rászólnak a gúnyolódó
Beatricére, látszat szerint tapasztaltak, ám
valójában kicsit korlátoltak. Lássuk be:
Leonato kicsit önző is. Mindenki-ről
kiderül, hogy más, mint hisszük, nem
olyan jó, nem szerelmes, nem olyan bölcs.
Senki sem képes valóban átgondol-tan
cselekedni, annyira vak mindenki, hogy
még saját érdekeit sem tartja szem előtt.
bon Pedro tudja, hogy Don Juan milyen,
ennek ellenére eszébe sem jut, hogy
becsaphatja. Ő maga hiszi el saját szerepét
a legjobban. Leonato nem gondolkozik el
azon, milyen ember is Claudio, Claudio
pedig semmin sem gondolkozik. Részt
vettek saját sorsjátékukban, de alig vették
észre, hogy mit tesznek velük mások, s
alig fogták fel, hogy mit is tesznek ők.
Egyedül Don Juan kény-szerült --
helyzete miatt - arra, hogy megismerje
magát, ő viszont olyan pozícióban van,
ahol csak árthat.

De hátravannak a másik szál szereplői,
Beatrice és Benedetto, s a Hero Claudio
szállal szorosan összefüggő Lasponya
rendőr alakja. Beatricét és Benedettót, a
darab főhőseit, látszat szerint az intrika
hozta össze. Úgy tűnik tehát, hogy mégsem
egészen semmiért történt a sok hűhó: a
boldogságért létrehozott intrika
diadalmaskodik. De vegyük komolyan a
címet, s kettejük viselkedéséből nyilván-
valóvá lesz, hogy ők rég túl vannak az
intrika hatáskörén, még ha összekerülésük
formája ez is. A cselvetés a látszat szintjén
lényege, de valójában csak mellékes
instrumentuma a szerelemnek. Kettejükben
jóval több a közös, egy-forma mélyen
ismerik az óvatosságra intő



világot, jobban, mint bárki körülöttük.
Ténylegesen közük van egymáshoz, s ez
egyértelműen kiderül az esküvői jelenet
négyszemközti részében. Beatrice kér, és
Benedetto ígér. Hiszen e „férfinak való
munkát" - Claudio kihívását ő végzi el, s
ha nem is fűlik ehhez a foga, megteszi a
szerelemért. Itt nyilvánvaló, hogy hisz
Beatrice tisztességének s épp ezért
ítéletének is, tehát hajlandó lenne saját
bajtársa ellen is fordulni. S a kihívás-
jelenetben így fordul Claudióhoz: (Hero)
„Halála visszaüt rád szörnyű súllyal." S ez
a mondat már nem a vígjátéké. Benedetto
itt a látszat komédiájának megfelelő
igazságot mond, annak ellené-re fenyegeti
Claudiót, hogy tudja, valójában Hero nem
halott. Kész arra, hogy az álhalálért valódi
vért ontson, vagy saját vérével fizessen, s
ez megint olyan fordulat, ami az egész
vígjáték kettős szerkezetére mutat. Pont
olyan döntő mozzanat ez, mint a Don Juan
által ki-tervelt intrika, az álhalál és a valódi
párbaj lehetősége szorosan összefügg, a
helyzetet csak Lasponyáék késleltetett
leleplezése oldja meg. A jelenet az álság
világából a valóság felé mutat, s ha csak
egy villanásra is, de felsejlik a vígjáték
füg-

Shakespeare: Sok hűhó semmiért (Madách
Színház). Beatrice: Almási Éva

gönye mögött a valóság tragikus, véres
lehetősége. Benedetto „szörnyű súly"-ról
beszél, tudja, hogy igazából nincs lehető-
ség a felelőtlenségre, hogy fizetni kell a
tévedésekért, erre figyelmezteti Claudiót.
A mondat egy percre visszavonja az egész
darab következménynélküliségének de-
rűjét, s egyben utal Beatrice és Benedetto
szerelmének lényegére. A valóság ke-
serűen mély és igaz ismerete köti őket
össze, s ez erősebb kapcsolat, mint az
intrika, amelybe belesodródtak. Bizal-
matlanok a végtelenségig, remek dialó-
gusaikból nyilvánvalóvá válik, hogy óva-
tosságuknál, hitetlenségüknél egyikük
sem ismer okosabb magatartást. Pontosan
ismerik ezt a világot, s minden sze-
replőjéről megvan a véleményük. Nincs
más lehetőségük, mint az állandó játék, a
védekezés gúnyt jelent, iróniát, amely
elkerülhetetlenül távolságot szül. A ki-
egyensúlyozott szerkesztésre mutat, hogy
a világállapot lényegét mégsem ők, ha-
nem Boracchio mondja el. Két szempont-
ból lényeges ez, egyrészt nem terheli meg a
remek dialógusokat, másrészt pedig
egyértelművé teszi, hogy rajtuk kívül még
a gazemberek azok, akik pontosan ismerik
e világ törvényeit. „Mondom, hogy
eltorzít a divat mindenkit... Nem tudod, ki
mit takar, a jó divat mindent eltakar.
Többet mond ennek az erényes világnak,
ki hol lakik, mint az, kiben mi lakik."

(Egyébként a monológ utolsó mondata
Don Juan problémája is.) Boracchio arról
a világról beszél, ahol a lényeg eltakart, s
a darabban hol maszkabálon, hol
félhomályos lugasokban vagyunk. Ebben
a világban, aki igazi értéket akar, jobb, ha
óvatos marad, Beatrice és Benedetto
kénytelen-kelletlen és épp bölcsességből
ilyenek. A fél-homály, amely alkalmat ad
a leselkedésekre, a személyazonosságok
összekeverésével építkező tévedésekre, e
darab belső, szellemi lényege is. A belső
sötétség hatalmát Lasponya mutatja a leg-
pontosabban. A Don Juan által kitervelt
intrikát végül megakadályozó őrök mé-
lyen buta főnöke - vígjátékhoz illően -
nevetséges kísérleteket tesz, hogy egy ki-
csit világosabban lásson, hogy kiismerje
magát az elme sötétjében, a nyelv rejtel-
meiben. E szerkezetben Lasponya alakja -
nem is túl titkoltan - allegorikus. Kellő
távolságról figyelve ilyenek is lehetnek a
többiek, éppily bolondok, épp így té-
vednek. S az a perspektíva, ahonnan néz-
ve Don Pedro, Claudio, Leonato egyaránt
bolondnak látszanak, egyaránt tévednek,
megint csak darabon belüli:

pontosan Beatrice és Benedetto szem-
szöge ez.

Végül minden megoldódik: a romboló
intrika eredménytelen maradt, az történt,
ami amúgy is történt volna, tehát nem
történt semmi sem. Benedettóék - leg-
alábbis kifelé - továbbra is rezignáltak, a
többiek javíthatatlanul ott élnek a látszat
felszínén, éppoly félhomályban, mint az
elején. Mindössze az életidő kis része
múlt el, de ez már visszahozhatatlanul. Az
egyenlő erők harcának eredménye a
vígjáték felszínén: boldog eredmény-
telenség, de keserűség a mélyén. Mert
nem valóság ugyan a halál, de így a sze-
relem sem bizonyos, hogy igaz. Mit sze-
rethet Hero Claudión, és hogyan hihet-
nénk el Claudiónak, hogy szerelmes?
Mindenki tévedett, de a tévedések csak
majdnem jóvátehetetlenek. Úgy tűnik,
uraljuk a sorsunk, de valójában véletle-
neken múlik ez, s milyen uralom is Don
Pedróé, ha akaratlanul is, de Lasponyára
szorul. Ahol ennyi minden nem vagy épp
hogy igaz, ott jobb, ha az egészben
kételkedünk, amint Benedetto és Beatrice
sem tesz mást. Minden álom-szerűen
oldódott meg, így az érettség is álom kell
hogy maradjon. Ugyan mindenki
megtervezte intrikáját, de az álomszerű
véletlen oldott meg minden helyzetet. A
Sok hűhó már nagyon közel van a
tragédiákhoz, a vígjátéki réteg egyenletes,
de már nagyon vékony. A kétértelműség
tehát az egész játék lényege, s ezért
mindez gondos mérlegelést követel.

Mit láttunk mindebből a Madách
Színházban Szirtes Tamás rendezésében?
Kiderült-e, hogy mennyire bonyolult s
többrétűségénél fogva milyen érzékeny a
darab, amelynek felszínén nemegyszer
bohózati jeleneteket látunk? Előrebocsá-
tanám, hogy véleményem szerint nem. A
rendezés megmaradt a felszínen, gya-
korlatilag elmarad az értelmezés, ami a
darab összefüggéseinek felszínre hozata-
láért történt, az a színészek érdeme.

Szirtes rendezésének talán legnagyobb
újdonsága az, hogy megszabadította a
színpadot a Sok hűhó-előadásokat - nálunk
- szinte állandóan jellemző lugasoktól,
építményektől. Götz Béla díszlete
gyakorlatilag üresen hagyta a színpadot,
nagy mozgásteret nyújtván ezzel a szí-
nészeknek. Ez lehetőséget nyújt a szín-
padi mozgások nagyfokú szabadságának,
de szinte kötelezővé teszi ezek rend-kívül
gondos rendezői megtervezését.



Minthogy a díszletek jelzésszerűek, ma-
guk a színészek jelentik a színpadképet, s
így minden lépésnek kétszeresen nagy
súlya van. Szirtes azonban, a két tánc-
jelenettől eltekintve, adós maradt a kon-
cepciózus mozgások megtervezésével, s
így a szellős, szabad színpad - üres ma-
radt. E hatalmas térben nemegyszer el-
vesztek a színészek, vagy épp indokolat-
lanul járták be azt. Hosszú jelenetek ma-
radtak eltervezetlenül, s ez az egyébként
gyors tempó ellen hatott. Mindössze
Beatrice és Benedetto hallgatózásjelenetei
voltak szellemesen megtervezve: az
aláengedett függönyök lugaskénti fel-
használása valóban jól tagolta a szín-
padot, Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
jelenetek hibátlanok voltak, de ez már a
szerepértelmezések kérdéséhez vezet át.
Almási Évát, ki tudja, miért, Szirtes
Tamás egy bolondos kékharisnyává vál-
toztatta, s ha a rendezői koncepciót a
színésznő maradéktalanul végrehajtaná
(amit nem tesz), felborulna az egész darab
egyensúlya. Almási bohócsapkát hord,
huszadik századi szemüveget visel (láncon
!). Egy pusztán ilyen maskaráért lelkesülő
Benedettónak sem hihetnénk cl, hogy amit
egyébként a nőkről mond, az igaz. Ezt a
koncepciót maradéktalanul végrehajtva, a
bizalmatlan szerelmesekből túlkoros
komédiások lennének, s eb-ben az esetben
teljesen indokolt lenne Don Pedro
intrikája: ami a darab döntő
jelentésárnyalatainak elvesztését eredmé-
nyezné. Feltételes módot használhatunk,
mert Almási Éva és Haumann Péter a
koncepció ellenére is remekül éltek szö-
vegeikkel, s valóban Shakespeare-t ját-
szottak. De nagyon zavaró, hogy Szirtes
teletűzdelte az előadást XIX. századi
komédiákba illő ötletekkel. Almási Éva a
lugasjelenetben fenékkel a nézők felé
kúszik, s meghallván, hogy Benedetto belé
szerelmes, úgy esik hanyatt, mint egy
burleszkfigura, s hosszasan tapogatja hátsó
felét. Fel-le mászkál egy létrán,
lehetetlenül XIX. századi alsóneműjét
villogtatva. Ezek az ötletek egy féktelen
bohózat részeként helytállóak, de indo-
kolatlanok Beatricénél. Félreértés ne
essék: nem a naturális ötletek ellen van
kifogásom, hanem azok darabellenes,
végül is olcsó használatát kifogásolom.
Ugyancsak a darab egyensúlyának a fel-
borulásához vezet a valóban sok problé-
mát jelentő álesküvői jelenet rendezése.
Szirtes itt tragédiába illő hangnemet
használ, nélkülözvén a distancia leghal-
ványabb árnyát is. De kétséges, hogy
mindez lehetséges-e: hiszen ekkorra a

néző már tudja, hogy Boracchio fog-
ságban lévén, Leonato és Lasponya sze-
rencsétlen beszélgetése ellenére is, előbb
vagy utóbb, de jóra fordul minden. Így a
Claudiót játszó Tímár Béla egy elvakult
amorózóra emlékeztetően viselkedik, s az
agg Leonatót játszó Pataky Jenő mér-
téktelenül átkozódik. Holott e jelenetben
elmondott szövegeik elég finoman ár-
nyaltak ahhoz, hogy egy gondosan el-
tervezett szerepformálás eredményeként
létrehozott szövegmondással minden uta-
lás a felszínre juthatott volna. Így például
elsikkad az a tény, hogy Leonato végső
érve saját lánya ellen nem más, mint az,
hogy a hamis vádat két herceg képviseli.
Ezekben a mondatokban, ebben a
szituációban válik nyilvánvalóvá az
idézett alapkérdés: az önismeret
hiányának s az ebből származó tévedés-
nek minden problémája. Ugyancsak ide
tartozik, hogy Szirtes elhagyja Claudio
temetői jelenetét, s erre láthatóan semmi
más oka nincsen, mint a vígjátéki jelleg
túlzott megerősítése. Szirtes Tamás meg-
maradt a darab egyértelmű, valóban re-
mek szerepeket kínáló felszínén, nem
vette tudomásul, hogy a szituációk -- a
szerkezet összefüggéseinek révén - jóval
bonyolultabb összefüggésekkel
rendelkeznek. A .Sok hűhó valóban víg-
játék, de nem bohózat, s teljessége csak
egy konzekvens koncepció révén bontható
ki.

Sajnos, általában jellemző, hogy az
egyes szerepek bohózati jellegének ki-
használása túlzott. Zenthe Ferenc An-
toniója például oly szerencsétlen és ne-
vetséges, hogy az egész párbaj jelenet egy-
értelműen komédiává süllyedt. Elmaradt a
két testvér bonyolult viszonyának
elemzése is, mindössze a jelmezek utal-
nak az értelmezésre: Don Juan és
Boracchio sötétebb egyenruhát horda-nak,
mint Don Pedro vagy Claudio. Don Pedro
figurájának többrétűségét is csak a jelmez
mutatja: Dunai Tamás az egész előadás
alatt egy kis fémláncot csörget, fülbevalót
visel, csak sejthetjük, hogy mindez mire is
utalna. Sajnos, maga Dunai túl
konszolidált, kevéssé él szöveg adta
lehetőségeivel. Az, hogy mégis
Shakespeare-t láttunk, elsősorban Almási
Évának és Haumann Péternek köszönhető.
Almási az adott kereteken belül
lecsendesíti a kékharisnyaság jellemzőit.
Még saját szenvelgésén is ironizál, túl-
játszva rendezői instrukcióit, még egy
csavart ad a figurának, s ezzel visszatér
Shakespeare Beatricéjéhez. Helyesen épít a
jelmez ellenére is sugárzó külsejére,
vonzó hangszínére, ironikus hanghor-

Benedetto: Haumann Péter
(lklády László felvételei)

dozására. Egy pillanatig sem hihetjük,
hogy egy csúf, pártában maradt vénkis-
asszonyt látunk. Iróniája legjavát Bene-
dettóra fordítván, érthetővé teszi, hogy ő
az egyetlen ember a színpadon, akivel
beszélnie valóban érdemes. Remekül old-
ja meg például a herceg kikosarazását.
Metszően ironizál előbb, majd a túlzás
révén gúnyos udvariassággal kéri elné-
zését. Méltó partnere Haumann Péter, aki

mondhatjuk csúcsformájában van.
Végtelenül gúnyos, s szerepében sza-
badjára engedheti remek humorát. Lát-
hatóan megértette a szerep minden moz-
zanatát, annak ellenére, hogy szinte a
végtelenségig könnyed, az egész alakítás a
legapróbb részletekig pontosan kidol-
gozott. Már az első találkozáskor, túl a
szövegen, zavartan viselkedik, kapkodó
mozdulatokkal nyúl Beatrice után. Egy
perc alatt elvész magabiztossága, s ezzel
az aprósággal Haumann egész viszonyuk
alaphangját megadja. Ismert mimikáján
kívül remekül él egész mozgásával is.
Kicsit bizonytalanul jár-kel, mozgásával
is élesen elüt Don Pedrótól és Claudiótól,
akik magabiztosan, lazán járkálnak az
életben, s akik folyamatosan tévednek.
Sugárzik belőle a bizalmatlanság, de
amint kettesben marad Beatricével,
kiderül, hogy vele szemben elsősorban
félénk és zavart.

A Lasponyát alakító Körmendi János
remekül használja fel Mészöly Dezső for-
dításának helyenként már zseniális szó-



vicceit, jelentéstévesztésre épülő poénjait.
Rég tudjuk, hogy Körmendi számára a
karakterszerep is teljes egészet jelent.
Latba veti minden képességét, de sajnos,
hiába van remek humora, hiába üdvözli
alakítását a közönség, a koncepció
hiányában alakítása elszigetelt,
epizódszerű marad.

Az átfogó rendezői koncepció hiányát
megsínylik az egyes alakítások. Tímár
Béla Claudiójából nem derülhetett ki,
hogy valójában milyen vitatható is e
figura, mindvégig hangos, teátrális, de
nem kárhoztathatjuk csak őt a hangsúly-
tévesztésért: ezen az előadáson nem lehet
megmondanunk, hogy mihez képest túl-
zott is alakítása.

Sajnos, nem megoldott a testvérek
alakítása sem. Mindkettőjükből hiányzik a
szerepben foglalt sokrétűség. Dunai
Tamás inkább operettherceget játszik,
mintsem Shakespeare-t, s a figura ilyen
leegyszerűsítése már tévedés. Juhász Já-
cint Don Juanja, a rosszkedvű, merő
ressentiment alak, elveszve áll e bohózatra
hangolt játékban, az összefüggések
kidolgozatlanok maradtak, s így valódi
kontaktusra sem volt lehetősége. Külön
meg kell említenünk Pataky Jenő Leona-
tójának problémáját. A tiszta egyértel-
műséggel megformált alakításból eltűntek
a kétértelműségek, eltűnt jellemének
vitatható mozzanata. A remek, érthető
hangsúlyozás, a tiszta szövegmondás
önmagában nem elegendő, de a szerep-
formálás a rendező dolga is. Meg kell még
említenünk Székhelyi József Boracchióját
és Zenthe Ferenc Antonióját.

A könnyű, különösképp a női ruhák
esetében inkább csak utalásszerűen kor-hű
jelmezeket Vágó Nelly tervezte. Ruhái
pontosan alkalmazkodtak a bohózati
jelleghez, pontosan megtette, amit a
rendezés kívánt, s az, hogy mindennek
milyen a , végeredménye, arról nem ő
tehet. Jó Victor Máté modern effektusok-
ra építő zenéje, friss és szellemes Ivánka
Gábor koreográfiája.

Shakespeare: Sok hűhó semmiért (Madách
Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Rendező: Szir-
tes Tamás. Zeneszerző: Victor Máté. Díszlet-
tervező: Götz Béla. Jelmeztervező: Vágó Nel-
ly.

Szereplők: ,Pataky Jenő, Ábrahám Edit f.
h., Almási Éva, Zenthe Ferenc, Haumann
Péter, Dunai Tamás, Juhász Jácint, Tímár
Béla, Körmendi János, Szénási Ernő,
Paudits Béla, Cs. Németh Lajos, Némethy
Ferenc, Gyabronka József, Hűvösvölgyi
Ildikó, Csizmadia Gabi f. h., Kéry Gyula,
Vándor József, Szerednyei Béla f. h., Cser-
nák János f. h., Borbiczky Ferenc f. h.

BÁNYAI GÁBOR

Svejk Szolnokon

Vagonok. Világháborús vagonok. Emberi
szállításra alkalmatlanok. Lövöldözés,
fejvesztett rohangálás, menekülés. Az
egyik vagonban egy tiszt - Lukas
főhadnagy - komótosan meghurkol egy
kötelet, beakasztja a vagon vastraverzé-
be. Italt tölt magának, s egyik kezében
pohárral, a másikban töltött revolverrel,
bedugja fejét a hurokba. Arcán elszántság,
de a keze remeg. Nincs tovább.

Ám hiába az ital, a Miatyánk, a pisztoly
és a kötél. Csapódik a vagonajtó, oldalról
belép egy nyírt hajú, idétlen figura: -
Óberlajtnant úrnak alázatosan jelentem,
végre megint itt vagyok! - A főhadnagy
meredten bámul Svejkre, a
tisztiszolgájára, aztán szép lassan sírni
kezd. A vonatot lövik, ő zokog, majd
bömböl, „s meglehetősen idegössze-
omlik". Svejk tapintatosan becsukja az
ablakot - halkul a lövöldözés zaja -, és
gondoskodni kezd Lukasról. Miközben
mennek - mind a ketten és a vonat - a
pokol felé.

A szolnoki Szigligeti Színház Svejk-
előadásának már ez az első jelenete is
talányos: se nevetni nem tudunk igazán,
se meghatódni. A kényelmesebb meg-
oldást választjuk. Úgy gondoljuk, ránk
nem lőnek - lássuk hát a történetet. Hát-ha
kimaradhatunk belőle.

Svejk: pozitív vagy negatív?

Verebes István és Szurdi Miklós Svejk-
története - az előbbi az átíró, színpadra
alkalmazó, az utóbbi a rendező - ott
kezdődik, ahol ezt a történetet a szín-
padon általában abba szokták hagyni. Itt
nincs békebeli, polgári Prága, légy-
piszkos Ferenc József-kép a Kehelyhez
címzett vendéglőben, kvaterkázás. Itt
háború van: az, ami a prágai idillt szét-
töri. Ennek az előadásnak története az az
út, mely a frontra, a biztos halálba, a po-
kolba vezet. Rizikós út. Nemcsak a részt-
vevők - a színház számára is. Mert így ki-
maradnak a remekül bevált, biztos pat-
ronok, elmarad a felszabadult nevetés.

Az út során látszólag megismerjük
Lukas és Svejk viszonyát. Az egyik -
véljük - mindent elront, s a másiknak
mindez az idegeire megy. Mi több: meg-

őrül tőlük. (5 is elkövet tehát marha-
ságokat. S ezekért is Svejket okolja.
Valójában Lukasnak és Svejknek a
világhoz való viszonyát ismerjük meg.
Svejké a túlélő viszonya. Nem kerülhet
olyan kényszerhelyzetbe, melyből ki ne
vágná magát. Legtöbbször azzal, hogy szó
szerint értelmezi a világ elvárásait. Svejk -
legalábbis Verebes és Szurdi hő-se, hiszen
Hašek urat most ne keverjük ebbe bele -
nem együgyű. Es nem is ravasz.
Legfeljebb naiv. Önkéntelenül, néha talán
szándékosan is. Gyermeki az észjárása: ha
minden parancsot teljesítek, minden
elvárásnak megfelelek, akkor nem lehet
baj, sőt így még a magam kedvére is
élhetek, úgyis azt hiszik majd, hogy ők
adtak nekem rossz utasítást. Svejk lentről
nézi a világot: de nem osztályszempontú
lentisége az igazán fontos, hanem a
békaperspektíva. Így, innen a világ -
sajátos rövidüléseivel, arány-
hamisításaival - egyszerre félelmetesebb
és nevetségesebb is, de mindenképpen
egyszerűbb.

Lukas viszont azt hiszi, hogy ő rálát a
világra. Méltatlannak érzi hát, hogy a
kártyanyereségen kapott tisztiszolga bé-
kaperspektívája az ő sorsát is alakítja.
Nem érti, hogy flörtjei miért a fronthoz
viszik egyre közelebb, nem érti, hogy a
sors miért bánik el vele. Lukas az át-
hárítás gesztusával viszonyul a világ-hoz
és Svejkhez.

Az előadás során ennek a kétfajta vi-
szonyulásnak az összecsapásait kacag-
hatjuk és szoronghatjuk végig. Mert tény,
hogy kacagtató szituációk sorozatát hozza
létre Svejk perspektívája. Ha Lukas azt
parancsolja neki, hogy a lakásban
„vendégeskedő" úrhölgy minden
kívánságát teljesítse, akkor Svejk minden
kétség nélkül ágyba is bújik főhad-nagya
szeretőjével. Még az aktus közben
visszatérő Lukas és a férj sem tudja meg-
zavarni idilli nyugalmát. Ha magányos-
nak látja Lukast, rögtön szerez neki egy
kutyát - igaz, a tábornokét nézve kóbor
ebnek. Ha lemarad a vonatról, s ráadásul
Lukassal összecserélt papírokkal, olyan
pontosan teljesíti az elfogó csendőrök
minden elvárását, úgy felel meg minden
kérdésükre, úgy issza őket az asztal alá,
hogy azok inkább feladják a kilátástalan
hadakozást.

Lukas is bohózatot játszik ennek kö-
vetkezményeként, akár az ölébe pottyan
egy szerető a vonaton, akár - a budapesti
képben - Svejket bízza meg a kerítéssel.
Burleszkbe illően züllik selyemfiúvá a
snájdig főhadnagy hamis papírjaival,


