
zönségesebbre vette a figurát, még a
lehetőségét is elvetette annak, hogy hite-
les kényurat formáljon. Igaz, a szerep
gyengeségeiért nem hibáztatható. A fő-
bíró (Kleon) Szabó Kálmán megsze-
mélyesítésében némelykor mesterkélt-nek
hatott. Alakításának eszköztelen pillanatai
voltak a legjobbak. Kriszipposzként a már
említett Szigeti András, porkolábként
Somhegyi György alakított sikeres
betétfigurát. Verdes Tamás mint
kommentátor nem lehetett irigy-lésre
méltó helyzetben. Lehet, hogy minden
manír nélküli, regisztráló jelenléte volt
még a legjobb megoldás, amit vá-
laszthatott.

Hérosztratoszként Csíkos Gábor
nyújtott figyelemreméltó teljesítményt. A
kezdő jelenet néhány hamis hangja után
játéka egyre jobb és meggyőzőbb lett.
Törés nélkül, szuggesztíven játszotta A

gyújtogató legjobb szerepét. Egyszerre volt
gonoszan nagyratörő és elesett;
érzékeltetni tudta a mindenre elszánt,
kétségbeesetten igyekvő ember jellemének
riasztó, néhol azonban bámulatot kiváltó
mélységeit is. Játékában benne volt az,
ahogyan mások látták őt: volt bátorsága
ahhoz, hogy gusztustalan féreg legyen, de
benne volt az is, ahogy mások láthatták

volna: egy ember, aki mert elszakadni az
istenektől, aki merte csatára hívni őket.

Ez az a gondolat, amely köré nagy
drámát lehetett volna írni. Mert Héroszt-
ratoszban benne volt a lehetőség, hogy
Prométheusz, hogy megbecsült Promé-
theusz legyen. Megjárhatta volna azt az
utat, amelyet a tűz hőse járt meg Hé-
sziodosz elmarasztaló ítéletétől Aiszkhü-
losz és az újabb korok rokonszenvéig.
Humanizálódhatott volna, lehetett volna az
istenekkel dacoló, emberszabású hős, ha
nem hiányzik belőle az aidos, a becsületérzés
és a diké, az igazságszeretet.

Grigorij Gorin: A gyújtogató (Radnóti Mik-lós
Színpad)

Fordította: Balog Géza. Rendező: Gáspár
János. Díszlet-, jelmeztervező: Zimmer Judit.
Asszisztens: Tettinger Éva. Zene: Novák
János.

Szereplők: Verdes Tamás, Huszár László,
Pécsi Ildikó, Szabó Kálmán, Csíkos Gábor,
Szigeti András, Dőry Virág, Somhegyi
György, Moravetz Levente, Zágoni Zsolt,
Kun Magda, Korsós Ilona,
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Shakespeare
a gumiasztalon

Az Ahogy tetszik Pécsett

Nem illendő kifecsegni: mi mindent
olvasott cl Konter László, a pécsi Ahogy
tetszik előadásának rendezője, mielőtt
hozzáfogott a munkához; nem illendő már
csak azért sem, mert a kritikus véletlenül
bukkant a nyomra, kutakodván a Magyar
Színházi Intézet gyűjteményében. Az
kétségtelen: gondos szám-vetés előzte
meg ezt a rendezést. S mivel itthon s a
világban szinte mindent kitaláltak már a
rendezők, ami az Ahogy tetszikről eszébe
juthat az embernek, nem célszerű
filológiai vizsgálódásba fogni a pécsi
Shakespeare-értelmezés előzményeiről -
ha jelezzük is majd ennek némely
mozzanatát -; azt kell inkább
mérlegelnünk : ez az előadás mennyiben
hatott a közönségre, s mennyiben volt
önmagában következetes művészi-
gondolkodói felfogás tükrözője?

A kérdés első felét viszonylag röviden
megválaszolhatjuk (bár a rövid válasz
roppant fontos tényre utal): telt ház
érdeklődik - jóval a bemutató után is - az
Ahogy tetszik új színpadra állítása,
Shakespeare iránt. 1979. november 3-án
körülbelül hárman távoztak (mintegy
félóra múltán) az előadásról, föltehetőleg
túl modernnek, ízlésükhöz mérten
túlságosan szokatlannak ítélve a
produkciót.

Nyitott függöny várja a nézőt, terem-
világításnál már ott gyülekezik a jel-
mezbe öltözött társulat a színpadon. Laza
mozgással „melegítenek", lézengenek,
majd a később Hyment alakító (s még
egyéb feladattal is megterhelt), zöld
trikóruhába öltöztetett, vörös parókás
színész (Koronczay László) vezetésével
afféle Shakespeare-prelúdiumot adnak
elő: a Hamletnak a színészetre vonatkozó
bölcs tanácsait éneklik el, meglehetősen
szerény énektudással, és már ekkor
nyilvánvaló: a zenei anyag (Papp Zoltán
munkája; jelen levő trió működik közre a
háttérben) alkalmatlan a szöveg
megtámogatására, új mi-nőség szintjére
való átemelésére.

A közönség érti, hogy miről van szó, mi
a szerepe ennek az előadásrésznek

(ha nem tudja is: honnét valók az el-
hangzó idézetek). Majd kialszik a néző-
téri világítás, a színészek kitakarodnak a
színpad előteréből, színpadi fények
gyúlnak, s kezdődik Shakespeare Ahogy
tetszik című vígjátékának 1979 őszi elő-
adása, Szabó Lőrinc fordításában, Pé-
csett, Magyarországon.

Végig ugyanaz a szín (a tervező is
Konter László); zöld anyaggal bevont,
lépcsőzetesen emelkedő „járás" visz a
háttér fehér drótkalitkái felé (ide húzód-
nak mint valami „emberkerti" ketrecek-
be az előadás végén a szereplők). Időn-
ként megmászni való fémrudak eresz-
kednek alá, sőt: egy egész - cirkuszias -
vázrendszer válik láthatóvá, ennek tetején
ődöng majd a Hyment játszó színész,
oldalán a madárcsicsergést árasztó s
később kikapcsolt magnetofonnal, s kíséri
figyelemmel - afféle végső mozgatóként,
de be nem avatkozóként - az előadást. A
hátrafelé emelkedő dobogó-rendszert -
mint építési területet a négy-szögű
meszesgödrök - rejtett gumiasztalok
tagolják: ezekre lehet majd hanyatt esni a
meglepetéstől, rémülettől, táncolni egyre
magasabb ugrásokkal a monológok és
dialógusok alatt, tán a növekvő érzelmi
töltést kifejezendő, de még inkább a
színészet akrobatikus követelményeit
hangsúlyozandó - nyugat-európai s más
minták nyomán, némiképp szinte már
kényszerűen, s nálunk is már-már
konvencionálisan.

Szürkének és fantáziátlannak hat ez a
színpadkép a jelmezek átgondolt együt-
teséhez képest (jelmeztervező vendég-
művész: Szekulesz Judit). Általában két-
féle szín határozza meg a szereplőket,
nyilvánvaló utalással az emberi jellem
ellentmondásosságára. Csillogó selyem-
anyagok dominálnak. A szabásmód pedig
keleties: hol karateöltözékben mozognak,
verekednek, dzsúdóznak hőseink, hol
pedig a bitorló herceg, Frigyes turbánja
vagy a darab végén víz-sugarakat lövellő
esernyővel betoppanó s mindenféle
cifrasággal teleaggatott Jakab meze
gyarapítja az egzotikum szín-skáláját.
Fontos kiegészítője - sőt: meg-határozója
- még e jelmezvilágnak a bohóci karakter
hármas megjelenítése. Hymen is része
ennek; Próbakő mind-végig fekete
trikóban, fehérre mázolt bohócarccal
játszik, míg a női alakítóra osztott Jaques
selymes fényű, testhez simuló lila
mezben, hajat leszorító lila gumisapkában
van. Mindehhez járul az udvar stilizáltan
franciás megjelenítése (a nőkön kettős,
szőke meg vöröses



színű paróka), s ugyanennek vedlettebb,
„hippis" változata (lilába játszó hanyag
loboncok a fejtetőn, s le-lekerül a paróka
egy-egy kiadós vakaródzás vagy
szellőzködés idejére) az ardennes-i erdő-
ben, valamint Orlando, Rosalinda és Célia
„turistaruhája" (rövid nadrág, könnyed, fél
pánton libegő ruhácska stb.).

A gyengébb hatású színpadi teret si-
kerrel és fantáziamozgatón benépesítő
jelmezek is persze a rendezői koncepció
tartozékai. Konter László eredményesen
iktatja ki az Ahogy tetszik elő-adásainak
egyik legújabb keletű veszély-forrását, az
eklekticizmust (a látvány, a ruhák
vonatkozásában talán a Copeauféle francia
előadás nyomvonalán haladt). Franciás
ízlésre vall továbbá az egész keleties
áttételezés; mintha Shakespeare-t - a darab
francia neveitől, miliőjétől vezettetve - -

Montesquieu Perzsa levelekjeinek ironikus
szellemé-ben rendezte volna meg, ily
módon utalva a „perzsa" vonatkozások
mindig időszerű s ma is rólunk, nekünk -
mai embereknek --- szóló érvényére.

E hosszas, az előadás tárgyi össze-
függéseire koncentráló bevezető csak arra
kellett, hogy Konter László egészében
átgondolt rendezői fölfogásának némely
vitatható, általánosabb érdekű elemét
szemügyre vehessük. E szem-pontból
mérlegelendő a pécsi előadás ötletparádéja,
számos hasznos következménye (például
az, hogy külön szakember - Pintér Tamás -
dolgozta ki a darab mozgásrendszerét).

Az egyik problémasor: stilizálás, irónia -
és realizmus, „komolyan vett" társadalmi
töltés viszonya az előadáson. Konter László
(mint Peter James a Sheffield Crucible
Színház 1977-es, Kapás Dezső az Odry
Színpad 1979 eleji főiskolás előadásán)
összevonta a szám-űzött (vagy idősebb)
hercegnek és öccsé-nek, Frigyesnek, a
bitorlónak a szerepét (Dávid Kiss Ferenc
játssza a kettős szerepet a pécsi előadáson).
A hatalom kétarcúságára, minduntalan való
megkísértettségére utal közvetlen - didak-
tikus - módon, s bár Dávid Kiss jól árnyal a
korbácssuhogtató hatalmi téboly s a bölcs-
unott csömör, apolitikusság szélsőségei
között, a darab értékrend-szere veszí t az

összevonás folytán. (Például azért is, mert
fontos jelenlétét kell a száműzött hercegnek
egy ízben föláldoznia, hogy a következő
pillanatban mint Frigyes léphessen színre.)

színész Horváth István és Melis Gábor -
játékának színvonalkülönbsége sugall ilyen
felemás koncepciót. Horváthnál csak a
birkózásban tanúsított mozgáskultúra
dicsérhető, habár ez sem csekélység.)
Mindamellett Jaques viselkedése s
távozása az előadás végén - a nézőtéren
vág keresztül - szintén arra vall, hogy „az
újhitűektől / Sok mindent lehet tanulni"
értelmezésében ezen az előadáson valami
zavar van. Németh Nóra Jaques-ja (nem
tudunk rá példát: játszatták-e valaha is
színész-nővel ezt a kulcsszerepet) hanyatt
fekve unatkozik, miközben a végső -- ked-
vező - megoldás (ravasz kompromisszum)
zajlik a színpadon, s utolsó gesztusa - már a
nézőtérről - dühös legyintés az odafönt
történtekre. Holott pedig - ha jól olvassuk
(bár erre nincs abszolút biztosíték) -
Shakespeare Jaques-ja minden
mélaságával együtt is buzgó, telep-helyét
szüntelenül változtató rendcsináló,
független bölcsesség, s nem efféle mord,
epeömléses figura (akivel a fiatal Németh
Nóra semmit se tud kezdeni, néhány
sikeresebb, derűs pillanata ellenére). Le
Beau (N. Szabó Sándor) rózsa-színbe
öltöztetett nőimitátora sem az a hős, aki
majd jó lélekkel figyelmeztetheti Orlandót:
meneküljön, mert a gonosz herceg az
életére tör. Vagy a rendezés azt akarná
érzékeltetni, hogy a

Jelenet Shakespeare Ahogy tetszik című vígjátékából (pécsi Nemzeti Színház)

Az még hagyján s jó ízű gegnek hat -,
hogy Charles mint afféle agya helyett is
csupa izom „élsportoló", egy árva szót is
alig tud kinyögni (Kovács László alakítja),
s helyette a táskával tüsténkedő, neveltjét
serényen masszírozó (Szivler József)
beszél, ám az már fölöttébb didaktikus
megoldás, amikor Orlando (Tomanek
Gábor) és Charles párharca során a
rendező egyszer csak „kilopja" Charles-t, s
helyébe csempészi a rókalelkű bátyot,
Olivért (Horváth István), s még kettejük
darab eleji szóváltását is visszajátssza
hangszalagról, nehogy elfeledjük: Orlando
itt most - mint Toldi - a társadalmi föl-
emelkedéséért„ nemesi eredetének „rea-
lizálásáért" is küzd! S Charles már csak a
földhöz teremtett Olivér helyett nyűlik el a
padlón, a birkózás végén. Később aztán
merőben elsikkad Orlando társadalmi
hovatartozásának ez a -- meg-pendített -
szólama.

Shakespeare darabja nem kevéssé a
pálfordulás, a konvertitaság „elvi kér-
déseit" és konkrét változatait is vizsgálja,
több mint csipetnyi gúnnyal, fe-
lülemelkedéssel. Nos : Olivér pálfordulása
(talán mert Célia iránti szerelme idézte
elő?) „komolyan véve" adatik elő, míg a
bitorló hercegé, Frigyesé, De Bois Jakab
tolmácsolásában fölöttébb gunyorosan.
(Lehetséges persze, hogy a két



Kovács Dénes, Garay Róbert, Németh Nóra és Koszta Gabriella az Ahogy tetszikben
(Keleti Éva felvételei)

súlyos fogyatékosságai árnyékolják (Célia
ajkán a „Fortuna néni" „Fortunéni"-nek
hangzott).

Megoldatlan volt a befejezés - mely-ben
Konter némi elkomorító tovsztonogovi
effektussal élt - s Rosalindának az
elsötétült színpadra szűrt fényben, háttal a
közönségnek, térdepelve elmondott
epilógusa (benne a „Ha nő volnék"
megfejtendő utalásával).

Mindezek ellenére az előadás hamisí-
tatlan vígjátéki hangulatot árasztott, s
hozzá: friss szellemben. Tovább vitte az
1968-as egri (rendező: Lengyel György),
az 1974-es győri (rendező: Orbán Ti-bor),
az 1974-es kaposvári (rendező: Zsámbéki
Gábor), az 1979-es budapesti, főiskolás
(rendező: Kapás Dezső) előadás
hagyományait - márpedig nem csupa
kedvező „omen" társult ezekhez.

Nem tévedt a Jan Kott-i nemiségér-
telmezés utcájába (hogy ez zsákutca volna,
felelősséggel nem állíthatjuk); az ájult
Ganymedes-Rosalinda csábos férfiblúzát
Olivér a leggyanútlanabb naivsággal
kezdené bontogatni. Konter ízlésesen
fölvillanja csupán az átöltözésekből
származó, kényesen izgalmas nemi
szerepcserét.

Mintaszerű Jaques „Bolond! bolond! -
Bolond van az erdőben" kezdetű jele

netének a megoldása, ahol a kellék --óra
gyanánt - egy alma, s erre az almára ront
rá az éhező - vagy inkább Ádám-nak,
szolgájának élelmet kutató - Orlando
(„Meghal, aki hozzányúl e gyümölcshöz").
- Egyébként is: Orlando és Ádám - úr és
szolga patriarchális - viszonyát Konter
némi humorral, iróniával jelenítteti meg,
Orlando cipeli a fáradt, öreg szolgát,
miként Aeneas az apját, Anchisest, Trója
lángjai közül menekítve.

Az idősebb herceg szavai - „Úgy van,
láttunk boldogabb napokat" -, valamint a
jelenetet nyomatékosító tőr-játék az
előadás emlékezetesen szép moz-
zanataiként maradnak meg bennünk.
Stílusosan kezdi Jaques a „Színház az
egész világ" híres monológját kínai
énekbeszédben (ahogyan Bódy Gábor
szólaltatta meg hősnőjét a Krétakör
televíziós rendezésében), s Orlandóként
Tomanek Gábor - a fentebb már tárgyalt
következetlenségek folytán nem eléggé
tisztázott szerepben is - jól helytállt;
mozgásbeli tudása, énekhangja szép
reményekre s a családi hagyomány méltó
folytatására jogosít. Elismerés illeti Pintér
Tamást az ironikus mozgások
megkomponálásáért; a szövegtől sugallt
illusztratív megjelenítések, parázs
kergetőzések, dominószerű eldőlések, az
amerikai rajzfilmek és szórakoztató
produkciók hangulatát idéző showgegek,
látványelemek bizonnyal az ő
teljesítményét is dicsérik. Nem első-sorban
rajta múlott, hogy a divatos gumiasztal
Célia és Rosalinda pár-beszédei alatt s
máskor is - a kelleténél többször volt
használatban, s inkább a szereplők,
semmint gondolatok lökődtek a magasba
(s nem mindig az értelmi befogadás
magasába), meg hogy az eleven kiskecske
túlmekegte néha a mondanivalót.

Shakespeare: Ahogy tetszik (pécsi Nemzet
Színház)

Fordította: Szabó Lőrinc. Rendező: Kon-
ter László. Díszlettervező: Konter László,

jelmez: Szekulesz Judit. Zeneszerző: Papp
Zoltán.

Szereplők: Dávid Kiss Ferenc, Lukács
József, Németh Nóra, Tomanek Gábor
Kovács Dénes, Garay Róbert, Horineczk)
Erika, Hartmann Teréz, N. Szabó Sándor
Szivler József, Melis Gábor, Szalma Lajos
Cserényi Béla, Vizi György, Kozma Pál
Sólyom Kati, Koszta Gabi, Fülöp Mi
hály.

Le Beau-k csak hasonulva, homoszexuális
udvaronc képében vészelhetik át a
hatalom dührohamait?

Nem sikerült Konter Lászlónak el-
igazodnia, tagolt változatokat kialakítania
a darab bohócainak rendszerében.
Kétségkívül jól látta ugyan a rendező: e
bohócok játsszák a legfőbb szerepet,
hiszen olyan világ tárul elő a színpadon,
melyben - Próbakő szavai szerint - „már a
bolondnak sem szabad bölcsen beszélnie
arról, amit a bölcsek bolondul csinálnak".
Csakhogy Próbakő (szerepében a
pantomimikus mozgású, kitűnő
beszédtechnikájú Garay Róbert) mellett
ezen az előadáson Hymen is bohócként
funkcionál, s méltán a folyvást
bölcselkedő két barátnő-unoka-testvér:
Rosalinda (Horineczky Erika) és Célia
(Hartmann Teréz); nem beszélve Phoebe
(Sólyom Katalin) és Silvius (Vizi
György), valamint a tenyeres-talpas Juci
(a jó humorú Koszta Gabriella
megelevenítésében) és Vili (Kozma Pál)
kettőseiről.

Rosalinda és Célia szerepében (a látott
szereposztásban) Horineczky Erika és
Hartmann Teréz jókedvűen komédiázik,
cl egészen a ripacskodás ha-táráig.
Azonban Horineczky Erika még-sem
ideális Rosalinda-alkat, s kettejük jó
mozgáskészségét a beszédtechnika


