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Színeváltozások

Az Ahogy tetszik Miskolcon

A prológus sötét háttér előtt zajlik. Izzó
szenvedélyek csapnak össze mind-járt az
első percekben; testvérgyűlölet,
féltékenység, harag. Olivér, a zsarnokos-
kodó fivér szinte hisztérikus gyűlölettel
utasítja rendre lázongó öccsét. A trón-
bitorló Frigyes herceg szeme is lángot
lövell, sziszegve, tajtékozva fordul el,
kedvenc bajvívóját legyőzve látva. A bir-
kózóverseny sem afféle kedélyes udvari
szórakozás, hanem életre-halálra menő
valódi pankráció: marcona izomkolosszus
kél birokra a törékenyebb Orlandóval,
hosszú kötéllel összekötve rángatják,
gyűrik, tiporják egymást, mígnem a
„csontos bajvívó" akkora rúgást kap, hogy
lepedőben (illetve a birkózószőnyegben)
viszik ki a színről.

Az udvar fekete-fehér, stilizált oszlop-
csarnokából sietve menekül Rosalinda és
Célia, idegenbe űzi őket az uralkodói
szigor és a szabadságvágy; Orlandónak
sincs maradása, győzelme után gyorsan
rádöbben: „itt zsarnok űz el, zsarnok fogad
otthon". Rideg, kietlen ez a világ, ahonnét
csak megfutni lehet, élni benne nem; belső
törvényeit pillanatig sem titkolja, sőt
percről percre erőszakosan kinyilvánítja.

Menedékül ott az ardennes-i erdő;
színes, titokzatos, sejtelmes vadon. Fé-
mesen visszhangzanak a madárhangok a
piros-sárga-barna-zöld stilizált fák közt, a
száműzöttek vígan élik életüket a sza-
badság honában, s efféle dalocskákkal
szórakoztatják egymást: „Hajhó! Hajhó! a
zöld tavasz ébred, A barát elárul, a
csók csupa méreg: / Hajhó, tavasz ébred! /
Oly édes az élet!" E varázshatalmú
erdőben megszelídülnek a legvadabb
indulatok s szenvedélyek, játékos derű
uralja az emberi viszonylatokat, a szerelmi
gyötrődést játékká old-ja a többszörös
szerelmi tükörrendszer. Orlando fegyverrel
támad a száműzött herceg csapatára, hogy
élelmet szerez-zen: még a másik világ
törvényeit hordja belül. Hamar lecsillapul
aztán, látván, hogy barátokra talál a
számkivetettekben. A szerelmi évődések
négy-szeres tükröződése játékká változtatja
át

a drámának ezt a vonulatát: Rosalinda és
Orlando szerelme ironikusan vissz-hangzik
Silvius és Phoebe érzelmi csatározásaiban,
Próbakő és Juci egymásra találása (Vili
abszurd egypercesével egyetemben)
burleszkig tágítja a paradigmasort, melyet
aztán Célia és Olivér kapcsolata zár.
Róluk a legelőbb szere lembe esett
Rosalinda egyenesen azt mondhatja:
„Megszállta őket a szerelmi düh, és
egymáséi akarnak lenni, buzogánnyal se
vered szét őket."

Szőke István, a miskolci előadás ren-
dezője e két szélső pólus közé feszítette
föl a dráma és a színjáték ívét: a fizikai
gesztusok szintjén eljátszott brutalitástól a
tiszta érzékiségig s önfeledt játékig
tágította a darab értelmezési tartományát.
Gondoljuk csak meg: Orlando mindjárt a
nyitó jelenetben olyan erővel kezdi
fojtogatni bátyját, hogy az majdnem
holtan marad a színen, s újbóli
találkozásukkor, Olivér „megtérése"

idején, miután megmenti az éle-tét, baráti
öleléssel fogadja a testvért. Mindez persze
benne van a darabban", ám a kivitelezés
minősége már rendezői értelmezésre,
átgondolt koncepcióra vall. Az előadás
világképében a zsarnoki önkényen
alapuló hatalmi mechanizmus, a
trónbitorló udvara a maga fizikai
brutalitásában nyilvánul meg, a szereplők
gesztusain eluralkodnak a féktelen
indulatok, s aki kapcsolatba lép az
elnyomókkal, szükségképpen azonos
hőfokon kell reagálnia. A játék vizuális
képe, akusztikai háttere s az akciók
megszervezettsége ugyanezt az
értelmezési módot erősítik.

Az udvar fekete-fehér rideg egyhan-
gúsága az ardennes-i erdő dekoratív,
csillogó színességével ellenpontozódik: ez
az erdő a maga titokzatosságával eleinte
legalább olyan idegen s rideg, mint volt az
udvar, csak lassan „lakják be" a bujdosók,
lassan ismerik föl belső törvényeit, valódi
arcát. A díszlet persze elvileg metaforikus
jelentést is hordozhat, a stilizált erdő
geometrikus alakzatai például fölidézhetik
az udvar képét - újabb
jelentéstartománnyal bővítve az
értelmezési lehetőségeket.

Szőke darabértelmezése a játék vizuális-
akusztikai megszervezésén s a kellő
ritmus elérésén túl mindenekelőtt a
színészvezetésben s a színészi játékban ölt
testet: e darabértelmezés lényege a játék
alapos, minden részletre kiterjedő
aprólékos megszervezése, mely ugyan-
akkor a maga gondolati egészében képes
láttatni és kibontani a dráma konflik-
tusainak ívét, emberi viszonyrendszerét.
A szereposztás kitűnően sikerült: szinte
minden szerepre méltó színészi erőket
tudott a rendezés felvonultatni, ami,
Shakespeare-műről lévén szó, a társulat
kondíciójáról is sokat elárul. Kitűnő
ensemble-munkát látunk: az epizódok
fogaskerékszerűen és ritmusosan kap-
csolódnak egymásba, a játék dinamizmu-
sa ugyanakkor nem sodorja el s temeti
maga alá az egyes alakításokat.

A játék motorja s - számomra az előadás
meglepetése Molnár Zsuzsa erő-teljes
Rosalinda-alakítása; alighanem a rendezői
értelmezést is ő valósítja meg
legpontosabban. A színésznő könnyedén
és rutinosan hozza a figura belső alak-
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hányszor megszólal. Az ő szerepformá-
lásukon kívül legjobban a szerelmi ket-
tősök sikerültek: Phoebe (Karancz Ka-
talin), Juci (Bárdos Margit), Silvius
(Gáspár Tibor) bájosan ironikus figurák-
ként jelennek meg előttünk, egy pillanatra
sem feledtetve, hogy az ő komé-
diázásukban az igazi nagy szerelem
groteszk visszfénye tükröződik. Mihályi
Győzőt indulatos és önérzetes ifjúként
ismerjük meg a játék elején Orlando
szerepében, hogy aztán epekedő és oda-
adó szerelmesként tűnjön föl az ardennes-i
erdőben: a varázshatalmú vadon az ő
indulatait is lecsendesítette, Rosalinda
szerelme pedig száműzte szeme elől a
testvéri ármányt s a hatalmi kiszolgál-
tatottságot. Bátyja Olivér (Körtvélyessy
Zsolt megformálásában) a legtalányosabb
és legszabályszerűbb átváltozást
produkálja a színen: zsarnok és intrikus
fivérből jó testvérré vedlik át az ardennes-i
erdőben. Körtvélyessy hitelesen és illúziót
keltőn formálja meg Olivér
személyiségének pálfordulását, egyúttal azt
is érzékeltetve, hogy ez az átváltozás
mindazonáltal rejtély is marad: nem tudjuk
meg, mi miért is történik itt ilyen
varázslatosan, mi bírja jobb belátásra az
álnok testvért (miként a trónbitorló herceg
is mesei körülmények között tér jobb
belátásra). A szám-űzött herceg (Matus
György) és csapata, közülük is elsősorban
a melankolikus Jaques (Bregyán Péter)
otthonosan berendezkedtek a
számkivetettségben: a szabadság illúziója
feledteti velük az ideiglenesség kínzó
érzetét, így a darab végén visszanyert
valódi szabadság sem készteti őket
örömujjongásra. Jaques az erdőben marad
az új számkivetettekkel, a herceg meg már
elég szkeptikus ahhoz, hogy bármilyen
fordulatnak túlzott jelentőséget
tulajdonítson. Szegedi

Dezső félelmetes Charles-ja robusztus al-
katával, testébe írott személyiségével vesz
részt a játékban, Dóczy Péter Frigyes
hercegként hiú és hisztérikus zsarnok. A
szereposztás talán egyetlen tehertétele Célia
figurájának megoldatlansága: Oláh Bódi
Éva nem tudja kibontani a figura kislányos
cserfessége mögül a tudatosan cselekvő,
harcedzett nőt, így Rosalinda szerelmi
viháncolásaiban sem partner igazán.

Kerényi József egyszerű, hatásos és lát-
ványos díszletet tervezett a miskolci
színpadra, mely mint valami monumentális
kifestőkönyv, egyszerre valóságos és mesei
dimenziókba emelte a játékot. A szereplők
otthonosan mozognak Fekete Mária ízléses,
korhűen stilizált jel-mezeiben; a
hangulatteremtő akusztikai hátteret Darvas
Ferenc komponálta - különösen az erdő
hangjainak sejtelmességében remekelt.

E dinamikus előadás egészében kitűnő
csapatmunka eredménye: nem törekszik
látványos és öncélú hatásokra, s nem akar
bármiféle eredetieskedő-aktualizáló
rendezői olvasatot ráerőszakolni Shakes-,
peare bonyolult, titokzatos szerkezetű
darabjára. Az oly sokszor eljátszott ha-
talmi-magánéleti kontrasztra sem futtat-ja
ki a játékot, hanem annak tételezi, ami:
egyén és külvilág, személyiség és
társadalom sokszorosan rétegezett,
összefonódó és egymásba tükröződő vi-
szonyrendszerének, melyben az egyéni
indulatok, szenvedélyek éppúgy deter-
mináltak a külső - ha úgy tetszik, történelmi
- körülményektől, mint a kortalannak tűnő
szubjektív feltételektől; szerelemben,
szerepjátszásban, sőt magában a játékban
egyaránt. A drámának e sajátos szerkezetét,
mondhatni filozófiáját hozta színre a
miskolci társulat, színészi erőben gazdagon,
izgalmasan.

William Shakespeare: Ahogy tetszik (miskolci
Nemzeti Színház)

Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlet: Kerényi
József m. v. Jelmez: Fekete Mária. Zene:
Darvas Ferenc. Rendező: Szőke István.
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változásait, s nemcsak az álruhás játékban
ragadja magával játékostársait, ha-nem
mintegy az egész játék alaphangját is ő
adja meg. Ama belső derű s tétova
szomorúságból, fájdalomból meg
reneszánsz életörömből táplálkozó vi-
dámság és játékos kedély, mely Shakes-
peare e művét olyan titokzatossá és
összetett jelentésűvé teszi, az ő játékában
ölt legplasztikusabban testet. Az ő
Rosalindája játékként éli meg a szerelmet, s
az egész világ e szerelmes játékban válik
elérhetővé számára. Bár megsuhint-ja az
érzelem démoni vonzása is, némi
distanciát mindig tud tartani, nem feled-
kezik bele a figurába, hanem a legőszin-
tébb pillanataiba is be tud lopni némi
játékos iróniát. Tudja, hogy ha véresen
komolyan veszi ezt a vérre menő játékot,
pillanatok alatt vesztessé válhat: egy olyan
világban, melyben minden érték-rend
felborult, az emberi viszonylatok
relativizálódtak, s a bolond a legbölcsebb
az emberek között, nos ebben a világban
az érzelmek könnyen a fonákjukra
fordulhatnak, s az epekedő szív könnyen
nevetségessé válhat. Figurájából
ugyanakkor nem hiányzik ama gyöngéd
erotika sem, mely szüntelenül átcsillog a
játékos felszín mögül, s amely az alakot
olyan varázslatosan vonzóvá s mindenki
számára igézővé teszi. Játékfelfogásban
hozzá legközelebb talán Szirtes Gábor
Próbakője áll: ő ugyanúgy érzi és ér-
zékeltetni tudja, hogy a figura sokszoros
színeváltozása mögött egyéni-emberi
létezéstechnika áll: az alkalmazkodás
kísérlete a létező emberi-társadalmi
viszonyokhoz. Ez a tarka ruhájú bolond
olyan bölcseket mond, hogy néha már
maga is visszaretten tőle, szüntelenül
tudomására kell hát hoznia a világ-nak,
hogy ő valóban bolond, mind-annyiszor
megrázza csörgősipkáját, vala-


