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S H A K E S P E A R E :

S O K H Ű H Ó S E M M I É R T

Cupido cégére alatt
Színház a színházról. Színpad a színpadon.
Látszat a látszatban. És egy feje tetejére állí-
tott Cupido. Távirati stílusban így lehetne
összefoglalni Shakespeare Sok hűhó sem-miért

című vígjátékának legújabb színre-vitelét.
Máté Gábor rendezése töprengés a
színházról: a színjátszásról, a játék szent
komolyságáról, a reprezentációról, befogadó
és előadás viszonyáról. Leginkább azonban
magáról a játszóról való töprengés, arról,
akinek révén e játék megmutatkozik. Ez a
színház miben-
létét is boncolgató
előadás végső soron arra
keresi a választ, miként
jön létre a textusból
néhány szereplővel,
díszlettel, jel-mezzel, a
nézők közre-
működésével a fikciót
túlhaladó színpadi va-
lóság. Hely és helyzet
teszi aktuálissá és
indokolttá ezt a fajta
megközelítést - az, hogy
Máté Gábor a Színház-
és Film-művészeti
Főiskolán, a
negyedévesek vizs-
gaelőadásaként rendez-
te meg e vígjátékot.
Már maga a darab-
választás is szerencsés.
Egyrészt megjelenik
benne a színház összes
válfajának nyelvezete és

műfaji kavalkádja: a
komédia, a
tragédia, a mese s mindezek paródiája. A
költészet, a próza, a drámai lélekrajz
(Benedetto és Beatrice szerelmének kibon-
takozása), a bölcs bohóctréfa, a vaskos
komikum, a szópárbaj-sziporka. Látható
nagy othellói szenvedély és könnyed, derűs
szentivánéji jókedv. Operettrevü, karneváli
és ironikus táncbetétekkel, Benedetto és
Beatrice remek tangópárbajával, Baltazár
(Ruszina Szabolcs) megkoreografált ária-
paródiájával, valamint az intrikus Don Juan
(Kolovratnik Krisztián) zongorakíséretével,
akinek vígjátéki végbüntetése, hogy élő
zenéjével kell asszisztálnia az össznépi
boldogsághoz. De látható még burleszk
(burleszkpárokkal: a két-két őrrel vagy
Beatrice, Benedetto rágós csókjelenetével) és
akrobatika is (aminek eléréséhez még egy
létrát is beállítanak a vívójelenethez).
Másrészt e darabnak domináns eleme a lát-
szat s annak veszélyes, megtévesztő volta,
ami viszont magának a művészetnek is
uralkodó létformája. Sőt a színjátszásnak
még a szimbóluma is, hiszen az álarc a

megtévesztés egyik színpadi megjelenítése.
A látszat azonban nemcsak megtéveszt, de a
lényegnek, az igazságnak is hordozója;
mégsem árt vele csínján bánni, hiszen a
darabban is ez minden baj okozója. Min-
denki mindenkit megtéveszt: a herceg és
Heróék Benedettót és Beatricét, ők egymást
s önmagukat, Don Juanék pedig Claudiót.
Maga a szerző is megtéveszt - ő a közön-
ségét-, a történet főszála ugyanis voltaképp
az egyik mellékszál (Benedetto és Beatrice

szerelmének leplezése, majd a fokozatos
ráébredés). Megtéveszt a darab drámai cse-
lekményével is: szövevényesnek tűnik,
pedig valójában igen csekély, tinédzseres
hűhó csupán a szerelem körül. Így lehet-
séges, hogy e történet, sok szála ellenére,
elviseli a színházelméleti megterhelést.
Harmadrészt a vígjáték alapszituációja,
amelyre az Erzsébet-kori szójátékon alapuló
cím is utal (az akkori helyesírással írt „notung"

ugyanis leselkedést, megfigyelést is jelent),
a színház immanens alapszituációja is egy-
ben. Máté Gábor és Horgas Péter játék-
tértervező még egyet csavar ezen az alap-
szituáción, amikor a színpad közepére helyez
egy kisszínpadot. (E kisszínpad éppúgy ren-
delkezik a színpad attribútumaival - füg-
gönnyel, három fallal, kijáratokkal -, mint a
nagy.) Igy a szereplők maguk is a kisszín-
padhoz képest színpadon kívülivé: nézőkké,
leselkedőkké válnak; mi magunk pedig,
valódi nézők, így leszünk kétszeresen is
leselkedőkké. Megduplázott leselkedés
Leonatóéké is, akik a leselkedő Beatricét

lesik. A játszóknak a nézőkéhez hasonló
leselkedése módot ad rá, hogy a befogadó és
reprezentáló közötti távolság csökkenjen.
Néha már-már a két szerepkör össze-
csúszásának látszata is kialakul. Ilyen a
nézőket szimbolizáló szék jelenléte a szín-
padon vagy Benedetto beülése a nézőtérre,
hogy a nézőtérről, a nézőkkel együtt foly-
tassa tovább a leskelődést. A nézők felé való
nyitottság azonban hozzátartozik a játék
zártságához, és nem megszünteti azt. Az

átjárhatóság, a fúzió
is csak látszat - a
színházi egyoldalúság
nem szüntethető meg
teljesen, a virtuális
negyedik fal soha nem
dőlhet le igazán,
csupán egy-re kijjebb
kerülhet. A kisszínpad
arra is
szolgál, hogy a fő-
iskolások egy része
innen lépjen az elő-
adás
„a Színpadra", a
két „öreg", már vég-
zett színész mellé.
(Leonatót,
atyját Fekete Ernő,
az ő öccsét, An-
toniót Hajdú István
játssza. Fekete Ernő
és Hajdú István
most is virtuóz,
könnyed, ugyan-

akkor tudatos játék-
stílusról és vérbeli

humorérzékről tesz tanúbizonyságot.) A
többiek „kintről", a nézőtér felől érkeznek.
A valóságból, az „élet színpadáról" lépnek a
fikciók színpadára, egy másfajta igazságba.
Az a teremtő nyelvi szabadság, a gram-
matikai és szemantikai szabályszerűségek
kiforgatása, elferdítése és játéka - ami
Shakespeare nyelvezetét éppúgy jellemzi,
mint ma a Galla Miklós fémjelezte abszurd
színházat vagy Parti Nagy Lajost - majd
Lasponya, Furkó és a két őr párbeszédeiben
jön elő: „Legyetek héberek", „Le kell őket
kötelezni" (kötözni), „Adja meg nekik a
kiutasításokat", „Nagy úr a divat" - „Nagy
úr. Ismerem". Gyuriska János és Pataki
Ferenc (Lasponya és Furkó), a két hájasra
kitömött, cserkész kinézetű, locsogásra és
erőszakra egyaránt hajlamos rendőr (Furkó
például „kiképzése" után kutya módra
brutálisan marcangolni kezdi az egyik
foglyot), valamint Ruszina Szabolcs és
Kocsis Gergely, a kommandósnak öltöztetett,
ám annak épp a legkevésbé alkalmas,

Polyák Lilla (Ursula) és Varga Gabriella (Hero) (Gombos Gabriella felvétele)
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enervált, álmodozó két őr remekül megérzi
ennek az abszurd nyelvi humornak a stílusát
és ritmusát.
Máté Gábor először rombol, elidegenít, hogy
azután fokozatosan felépíthessen egy
színpadi formanyelven és konszenzuson
alapuló színházi valóságot. Az igazság
magában a párbeszédben születik meg.
Abban a szent komolysággal játszott tár-
sasjátékban, amely színész és színész,
színész és közönség között zajlik. E játék
alapját pedig szabályok és rendek alkotják;
szabályok és rendek, amelyeket maguk a
játékosok választanak. Antonio például
megtörli a lábát az ajtó előtt, pedig nincs is
lábtörlő, és az ajtó sem vezet sehová. A két,
ironikus eszközökkel (guggolással és
megrövidített bottal) megjelenített öreg-
asszony is attól válik valóssá, hogy a többi
játékos „belemegy" a játékba: szolgá-
latkészen felsegíti őket a székre. (Az
igazságnak e mindent átszövő kohéziós ereje
a garancia az igazságra.) Az előadás-nak
talán ez a legvarázslatosabb pillanata.
Az előadás fokozatosan és spirálisan vezet
bennünket egyre beljebb a színjátszás bugy-
raiba. Az ironikusan önreflexív leleplezés és
kikacsintás (a „Megyek. Valaki futva jő"
instrukció közlése; az „Ezt nem hagyhattam
ki" mondat a megbotláskor; az ablakon való
bemászás sikertelensége után annak meg-
kerülése; a világosítók megszólítása stb.)
fokozatosan elhalkul, és oldódik át játékba.
A második részben a feliratai és üressége
miatt elidegenedett kisszínpad is bekap-
csolódik a játékba, amely az első részben
még csupán egy szituációt implikál (a csel-
szövést s annak kilesését); a második
részben viszont - amikor hol az esküvő hely-
színéül szolgáló kápolna, hol Leonato háza,
hol pedig a fogda - már olyan jelentéshordo-
zóvá válik, amely a játszóknak alárendelve,
szabadon változtathatja funkcióját.

Indulni azonban díszlet és jelmez nélkül
indul az előadás: csupán egy szék és egy
gördülő, jelmezekkel teleaggatott ruhafogas
„tölti ki" a játékteret. Ezek, bár funkcio-
nálisan használatba kerülnek, és játék is
szövődik köréjük, mégsem válnak a történet
szerves részeivé - épp ez ad létjogosultságot
színpadi jelenlétüknek.
A jelmezsorral való „játék" például magának
a jelmeznek az ambivalens voltát mutat-ja:
hol akadályt jelent az útba állítva; hol
függönyként félrehúzva „átjárót", „kaput"
képez, amelyen keresztül ki- s beléphetnek a
színészek a színpadi valóságba; hol pedig
leplező, takaró voltával cinkosan segíti a
játékosokat. Beatrice ruhaként való fogasra
bújása-lógása viszont a színész - játéktér-
kitöltési célokból történő - kellékként való
kezelésére, mozgatására utal.
Máté Gábor színházi szemszögű, önreflexív,
magát leleplező megközelítése rend-kívül
érdekes, sokrétű és bonyolult, ráadásul még
szórakoztató is. Kedélyes „társalgás" a
nézőkkel, a szakmával és önmagával.
Problémafelvetései igen tudatosak, átgon-
doltak, kidolgozottak, ám elköveti azt a
hibát, hogy a rendezői elgondolás által már
kellőképpen megterhelt, amúgy is szövevé-
nyes történetbe belezsúfol néhány feleslege-
sen és értelmetlenül felvetett szálat, amelyet
azután nem is bont ki. Ilyen a homoszexua-
litásra utaló két epizód: Hero és Margaréta
nász előtti pikáns fürdőzése vagy Antonio
karneváli férfifenék-fogdosása. Ezek, vala-
mint néhány más, ugyancsak öncélúan fel-
vetett geg, csak megakasztják és megzavar-
ják a már kialakuló játék-valóságot.
A játék részesei Horvai István végzős osztá-
lyának növendékei. Sipos Imre méltósággal,
ugyanakkor baráti közvetlenséggel formálja
a mindent kézben tartani és irányítani akaró,
ám felszínessége miatt mégis könnyen
megtéveszthető herceget, Nagy Ervin, akire

pirospozsgás kamaszarca miatt talán kevés-
bé illik a flegma, pökhendi, érzelmeit leple-
ző Benedetto szerepe, eleven játéktech-
nikájával, humorérzékével feledteti ezt, s
így egyaránt hiteles szerelmes pojácaként,
majd érett férfiként. Buza Tímea viszont,
bár magas, szikár, kevéssé lágy és nőies,
intellektuális alkatával alkalmas Beatrice
eljátszására, egyelőre még túl görcsös, fe-
szengő és kontrollált egy ilyen reneszánsz
módra vérbő, sziporkázó szerepre. Benkő
Nóra Margarétája viszont kellőképp frivol,
pajzán és pattogó shakespeare-i figura.
Varga Gabriella is igazi Hero a maga dur-
cás, naiv bájával, ennek ellenére úgy tűnik,
még csak jelenetekben gondolkodik, s nem
lélektani szerepegészben.
Ebben a vizsgaelőadásban azonban nem-
csak a főiskolások kerülnek közelebb a szín-
ház misztériumához, hanem mi, nézők is,
hiszen részesei leszünk e beavatásnak. A
közel két és fél órában vezetőnk Máté
Gábor színész-rendező, aki igazán beavatott-
ja és értője e „titoknak". Tudja, hogy a szín-
házban az érzéki és emocionális erők hatnak
a legintenzívebben.

Marik N o é m i

Shakespeare: Sok hűhó semmiért
(Színház- és Filmművészeti Főiskola)
Díszlet: Horgas Péter. Jelmez: Horváth
Judit, Füzér Annamária. Rendezte: Máté
Gábor.
Szereplők: Sipos Imre, Kolovratnik
Krisztián, Sarádi Zsolt, Nagy Ervin, Fekete
Ernő m. v., Hajdu István m. v., Ruszina
Szabolcs, Hujber Ferenc, Fábián Gábor,
Kocsis Gergely, Gyuriska János, Pataki
Ferenc, Vranyecz Artúr, Varga Gabriella,
Buza Tímea, Benkő Nóra, Polyák Lilla.

L Ő R I N C Z Y A T T I L A : B A L T A A F E J B E / F Ü L B E

Y O R I C K C I C A
A fánál, ahol Richárdot megtalálta a kínhalál,
egy macska koponyája van eltemetve.
Szegény, bolond Yorick cica nejlonko-
porsóját éppen azon a helyen kaparták el,
ahonnan a tépelődő aranyifjút - hogy elfog-
lalhassa helyét halott atyja jobbján - egy
penge átszöktette a túlvilágra. Hogy hol van e
bizarr átjáró élet és halál között? Nem
könnyű első ránézésre felismerni, de annyi
biztos, hogy nem Dániában. Ez egy sze-
métlepte, mögöttes tér: valami bűzlik -
Kőbányán.
Az erősen (és hozzáteszem: szándékoltan)
sörszagú shakespeare-iádát, Lőrinczy Attila
első színművét az elmúlt hónapokban két
színház is bemutatta, Budapesten és

Kaposváron. Nem hiszem, hogy az évezred
hátralevő napjaiban előkerülne még egy új
magyar darab, amely ekkora figyelmet
kapna. Talán az előadások létrehozói is
megérezték ezt a millenniumi terhet.
Ugyanis - ha már belekezdtek a kortársját-
szásba - először is el kell számolniuk azzal,
ami a kilencvenes években történt, történik.
Ami eleve nem könnyű feladat. Másrészt
viszont muszáj valamit mondani arról, ami
ezt a mi korunkat megnyugtatóan és
végérvényesen lezárja; valamit, ami kerekké
teheti a történetet Shakespeare-től Ibsenen
és Brechten át (teszem azt) Lőrinczyig. De a
kritikaíró apokaliptikus hangvételű rio-
gatásától függetlenül is látni kell, hogy ez a

mű már önmagában (az ősbemutató
dátumától függetlenül) egyfajta összegzés,
értékelés; ha tetszik, végelszámolás. Mert
közös nevezőre hozza a Shakespeare-től
tanult kifejezésmódot és dramaturgiát a
jelenkorban átélt tartalommal. Mert felmu-
tatja, hogy mi változott azóta (kárára a
világnak), és hogy mi bizonyult örökkévaló-
nak (vesztünkre). Igy minden efféle aktuali-
zálás kétélű: egyik szemünk sír, hogy mi-
csoda vérmocskos-lealjasult világban élünk,
másik szemünk viszont szintén sír, mert azt
látja, hogy ez sosem volt és talán soha nem
is lesz másképpen.
Természetes dolog, sőt, inkább szükség-
szerű, hogy régi művek új előadásai a maguk


