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Cupido a főszerepben

Sok hűhó semmiért
a József Attila Színházban

A József Attila Színház Sok hűhó sem-miért-
előadásában bevallottan Cupido a
főszereplő. Az ő szemtelenül-meztelenül
aranyló kis figurája uralja a színpad-kép
közepét. Minden őkörülötte forog
 miközben ő maga sem marad igazán
állhatatos és következetes, forgandónak
vagy forgathatónak bizonyul. Vayer Ta-más
díszlettervező biciklikerékre szerelt csalárd
nyilasa így mindig más felé fordul, mást
vesz célba, hol az arcát, hol a popsiját
mutatja a játék részvevőinek
 és a nézőknek is. Az előadás egyik
kulcsjelenetében, amikor az addig heves
nőgyűlölő Benedek beismeri végre, hogy a
szerelem kifogott rajta, örömé-ben,
boldogságában és zavart önlelepleződésében
megcsókolja ezt az aranyló popsit. A darab
szerint ezzel vallja be, hogy a szerelem
fölötte is úr. Az előadásban azonban ennek
a mozdulat-nak további jelentése is van.

A Sok hűhó semmiért szerelmi
bonyodalmai, fordulatos játékai, kitűnő öt-
letei számtalan lehetőségét kínálják az
értelmezésnek, a rendezői felfogásnak.
Hiszen nagyon furcsa játék folyik itt. Két
nemes ifjú közül az egyik házasodni akar, a
másik nem. Amelyik akar, az atyai barátja, a
herceg tanácsára egyetlen pillanat alatt
beleszeret a szemérmes Heróba, hogy
azután egyetlen hazug és rágalmazó szó
hatására a halálba kergessék a hűséges és
szemérmes leányzót, és szétszakítsák a
nehezen egy- máshoz édesgetett, házasságra
lépni nem akaró Benedeket és Beatricét,
meg-szégyenítsék a város legtekintélyesebb
polgárát, Hero apját. Mindezt a lángoló ifjú
- a herceg tanácsára is - úgy tenné jóvá,
hogy minden további nélkül hajlandó
elvenni egy másik hajadont, az elhunyt
állítólagos húgát, ekkor még fogalma sem
lévén, hogy ezúttal őt akarják becsapni.
Ennyiből is kitűnik: kegyetlen játék az a sok
hűhó, ami eb-ben a műben folyik, több
tragédiára is elég lenne. Hogy mégis
vígjáték szüle-tett belőle, az főként Cupido
hatalmának és varázsának kösznhető.

Berényi Gábor rendezésében felelőt-len
játék folyik a színpadon. Mintha

egyetlen karneváli éjszaka forgatagát
látnánk, s egy maszkabál bájos, vidám
következményeinek lennénk szemtanúi.
Ennek a mulatságnak része a szerelmi
cselszövény, mi több, a házasság is. A
legfőbb mulatságot természetesen az ígé- ri,
ha sikerül egymáshoz édesgetni a
férfigyűlölőt és a nőgyűlölőt, a két bravúros
eszű bajvívót. Ennek érdekében fog hát
össze szinte mindenki, ennek kacagtató
bűvöletében peregnek az események. Éppen
ezért Claudio és Ható sorsának alakulására
kevesebb figyelmet szentel mindenki, s még
annak rosszra fordulásakor sem vehetjük
igazán komolyan a történteket.

Ebben az előadásban éppen ezért döntő
jelenbőségű Cupido popsijának a
megcsókolása. Mert a szerelemnek itt
nincsen igazán emberi arculata, hiányzik az
emberi teljessége. Cupido hátsó felét
fordítja a nézők és a játékosok felé, mintha
azt mondaná: nem szabad itt semmit
komolyan venni, még én sem veszem úgy,
magamból sem adom oda azt, ami a
leglényegesebb. Berényi Gábor
rendezésében tehát tét nélkül folyik a játék.
így lesz a darabban csak az eredetileg
másodrendű szál, a Beatrice-Benedek
cselekményfonal fontos, hiszen ebben van
igazán lehetőség az önfeledt játékra.

Fölösleges lenne azon vitatkozni, hogy
van-e létjogosultsága ennek az ér-
telmezésnek, már csak azért is, mert pergő,
vidám előadást eredményezett a József
Attila Színházban. Hogy mégis oly
jellemzőnek érzem Cupido egysíkú
„szerepét”, az éppen az előadás meg-
akadásaiból következik. Ha ugyanis nin-
csen tétje annak a szerelmi játéknak, mely
körül bonyolódik a teljes cselekmény, akkor
a szereplők jó része gyökértelenül teng-leng
csak a színpadon. Pontosabban: nincsen
sorsuk, jellemük sem igazán, csupán a játék
menetében foglalnak el ilyen vagy olyan
pozíciót. Ezzel ,az egész játék időtlenné és
meg-határozott tér nélkülivé válik. Eképp
azonban nemcsak szoros kötődését vesz-ti
cl a darab keletkezésének idejéhez, hanem
egyszersmind annak a lehetőségét is, hogy
mai tanulságokkal szolgáljon.

Berényi Gábort nem az érdékli, hogy mi a
mozgatórugója az eseményeknek valójában,
csak a játékra és annak szabályaira
koncentrál. Ily módon azonban néhány
figurája színtelen és főleg érthetetlen marad.
Nem tudni például, mi a szerepe az oly
sokszor felbukkanó hercegnek. Nem
vagyunk tisztában vele,



mik az indítékai és a céljai. Nem jel-
lemtelen ez a herceg (Fülöp Zsigmond
játssza), csak éppen nincs jelleme ebben a
játékban. Ugyanígy jellegtelen figura
Claudio (Maros Gábor) is: nem tudni, mit
miért cselekszik, az sem igen derül ki róla,
hogy valóban szerelmes-e, vagy őt is csak a
jó tréfa érdekli. Sakkfigura csupán Benedek
és Beatrice játszmájában.

Általában: a [két főhős minduntalan
egyedül marad, hiányoznak mellőlük a hús-
vér figurák, a méltó ellenfelek vagy
játszótársak. Jól működő gépezetként
folynak az események, egyenesen haladva a

boldog vég felé, kikerülve azokat az
akadályokat, melyek épp a beteljesülést
tennék hitelesebben boldoggá. Mintha a
napfény elől sajnálna 'a rendező 'egyetlen
pillanatra is az árnyékos oldalra menni.

A darab egyik legfontosabb és
légárulkodóbb része az, amikor Herónak
halálhírét költik, s egy újabb házasságot
ajánlanak Claudiónak. Mi, nézők, első
pillanattól fogva tudjuk, hogy mindez csak
játék, ármány a szerelemért. Ám
érdeklődésünket épp az fokozza, hogy
megfigyelhetjük, miképp reagál az, akinek
ezt valóságként mondják el. Ebben az
egérfogóban mindenki lelepleződik, akár
hazudja a szerelmet, akár titkolja. De a
csapda csak akkor működik, ha valóban
komolyan veszik. Ehelyett azonban egy
bohózati tréfát látunk a színpadon, s így az
egész hatástalan marad. Megmozgatta
ugyan rekeszizmainkat, de nem vitt előbbre
a darabban, ugyanannyit tudunk, mint annak
előtte. Nem jelenti ez azt, hogy a tragikus
lehetőségeket kibontva lehet csak jól víg-
játékot rendezni – annyi azonban tény,
hogy ha a játék tétje hiányzik a játékból, ha
épp az indítékok és [a figurák maradnak
homályban, akkor csak szellemes
párbeszédeket és nevettető helyzetek sorát
kapjuk, a dráma emberi oldala pedig
kiszorul.

Erre talán legjellemzőbb példa Gala-
gonya figurája. Szilágyi Tibor nem
Galagonyát, az embert játssza el, hanem azt
a bumfordi valakit, aki az őrségben
parancsokat osztogat. Jóval később, ami-
kor az elfogott nemesurak kihallgatására
kerül a sor, egyszeriben magyarázatot kap
ennek a figurának a belső tartása, még
látszólagos ostobasága [is. Szilágyi itt már
nemcsak arra figyel, hogy ki-használja a
szöveg poénjait, hanem arra is, hogy
bemutassa, honnan jött, kiféle-miféle ez a
Galagonya, a város egyik

tisztességes és nem is kevéssé jómódú
polgára. Vagyis most már szituációba
helyezi [az eljátszandó figurát, sorsot te-
remt körré. Ha alakítása félsiker, éppen
abból következik, hogy nem rögtön ezzel a
tudással, ezzel a meghatározottsággal
indítja Galagonya szerepét.

Az előadás két emlékezetes sikerét
Bánsági Ildikó és Márton András köny-
velheti el magának. Két okos, eszes fiatal
ember találkozik. Pontosan tudják és
látják környezetük ostobaságát és
képmutatását, s nem hajlandók magukra
nézve kötelezőnek érezni a polgári erkölcs
normáit. Felül akarnak mindezen
emelkedni: vígjátéki és nagyon emberi
tévedésük, hogy meg akarván szabadul-ni
a hazugságtól — de lotagadják a sze-
relmet, és lemondanak az őszinteségről is.
Szerencsére a különböző intrikák
hozzásegítik őket ahhoz, hogy Cupido nyi-
lainak szabad tér nyíljék. A cselszövények
azonban nem igazán fontosak a számukra:
ők ugyanis nemcsak játszanák a szerelmet,
élni is akarják. A két színész remek
duettje elkülönül az elő-adástól: egyrészt
mert csak ők élik át sorsukat, másrészt
mert arendezés min-den egyebet csak
kíséretnek tekint. Nem véletlen, hogy ez a
két kitűnő alakítás is egy ponton törést
szenved: amikor a cselekmény két
szálának össze kellene kapcsolódnia. Itt
ugyanis nincsen ki-dolgozott helyzet,
komoly játék, s így ez

a két okos ember bizony nem illik az
összképbe, a bohózatba A szituáció ekkor
őket is szürkére mossa. De csak egy
pillanatra veszítik el színeiket. Igaz, a
darab ezzel fejeződik be, is így az elő-
adás vidám hangulatú végébe üröm ve-
gyül. Tény azonban, hogy ez nem a két
színész hibája elsősorban. Az pedig, hogy
végül is kellemes estét szerzett az elő-
adás, nekik köszönhető.

A játék végén Cupido ismét a fenekét
fordítja a nézők felé. Lehet, hogy azért
fordul el, mert ő már véghezvitte, amit
lehetett, összekuszált és kibogozott min-
dent; lehet, hogy ő is szemérmes, s nem
akarja látni csínytevései gyümölcsét. De a
legvalószínűbb, hogy ez 'is csak játé-kos
kikacsintás a nézőkre: íme, ennyi-ről volt
szó, ne is keressetek, ne akarja-tok többet
ettől a játéktól. És bár a fent nevezett hely
szemtelenül és kihívó meztelenséggel
fénylik, mégis azt kell mondanunk: csak
félig van igaza „mondandójának”. S így
az előadásnak is.
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