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Shakespeare mindig a legnagyobb kihívás
színház számára. Színésznek és rendezőnek

gyaránt a legmagasabbra állított
éc. Amellett csalogató útvesztő is: „Olyan
hakespeare-előadást csinálni, amilyen még
em volt!" Az útvesztők legveszélyesebbike,
mikor a rendező úgy véli: a drámaköltők fe-

edelmének egyik-másik műve avagy egyik-má-
ik mű itt meg ott elavult; meseszövésének cso-
ás elemeit a ma embere képtelen „elhinni".
zért aztán kikerüli, megkerüli ezeket a csodás
lemeket. „Modernizálja" a művet. Ebbe a csap-
ába esett bele a fiatal Novák Eszter is, a kecs-
eméti Katona József Színház Ahogy tetszik-
lőadásának színpadra állítója. Pedig a bemutató
lső része rendkívül ígéretesnek tetszett, ám a
endezői gondolat továbbvezetése megbicsak-
ik, s a második részben a mű egyenesen kicsú-
olódik. Mint amikor egy kamasz szégyelli az ér-
elmeket, a sajátjait a leginkább, s ha netán ki is
utatja, nyomban kicsúfolja vagy legalábbis idé-
őjelbe teszi őket.
Csakhogy a színház, a színjátszás nem tűri el

z idézőjelet. A színház az a hely, ahol a játékot

halálos komolyan kell venni. Még akkor is, ha épp
azt játsszuk, hogy „színházat játszunk". Mert
játsszunk bármi célból is, egyetlen szempont in-
dokolhatja ezt a cselekedetünket: a valóságáb-
rázolás vágya.

Miről is szól az Ahogy tetszik? Mindenekelőtt
az ardennes-i erdőről, ahová Jan Kott szerint
Shakespeare azért vezet el bennünket, hogy
megmutassa: el kell menekülni - bár nincs me-
nekvés. Zsarnok foglalta el a trónt, testvér nyo-
morgatja a testvért - mániákusan ismétlődő
shakespeare-i alaphelyzet -, a világot a nyers
erőszak és a pénz kormányozza, a szerelmet és
a barátságot tönkreteszi a nagyratörés. Az ar-
dennes-i erdő ugyan nem létezik, de akik nem
menekülnek el, azokat legyilkolják. Ráadásul: ha
nem menekülnének el ebbe a nem létező erdő-
be, Rosalinda nem esküdhetne meg Orlandóval,
s Orlando sem nyerné vissza apai örökségét.

Novák Eszter, úgy látszik, visszarettent ettől a
varázserdőtől, nem merte értelmezni, ezért in-
kább egy divatos színházi forma után nyúlt. Kon-
cepciója szerint a színpadon színházat látunk,
melyben a szereplők színházasdit játszanak.

Stohl András, Urbán Tibor és Újláb Tamás a pé-
csi előadásban (Simarafotók)

Shakespeare: Macbeth (Vígszínház)
Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlet: Kentaur. Jelmez:
Bartha Andrea. Rendező: Marton László.

Szereplők: Kaszás Attila, Eszenyi Enikő, Gesztesi
Károly, Széles Tamás, Bozsó Péter f. h., Vallai Péter,
Borbiczki Ferenc, Oberfrank Pál, Selmeczi Roland,
Salinger Gábor, Bajka Pál, Csőre Gábor f. h.,
Karácsonyi Zoltán f. h., Reviczky Gábor, Jónás Rita,
Méhes László, Korognai Károly, Király Attila.

(Pécsi Nemzeti Színház)
Díszlet: Ágh Márton f. h. Jelmez: Tresz Zsuzsa. Zene:
Weber Kristóf. A rendező munkatársai: Major Péter,
Steiner Zsolt, Háber László, Magyar Gizella. Rendező :
Soós Péter.

Szereplők: Stohl András, Pásztor Edina, Sebők Klára,
Koszta Gabriella, Krasznói Klára, Radó Péter, Bajomi
Nagy György, Rázga Miklós, Wertig Tímea, Ujláb
Tamás, Urbán Tibor, Steiner Zsolt.

Szerencsére Khell Zsolt díszlete nem erőszakol-
ja ránk ezt a rendezői látomást, s mindvégig teret
enged a néző asszociációs tevékenységének.
Így például a Prológus után, amikor felmegy a
vasfüggöny, észleljük ugyan, hogy hátul egy, az
iménti vasfüggöny mintájára készült másik vas-
függöny határolja a játékteret, de ez az észlelés
nem terel bennünket kényszerpályára. Ahogyan
a színpadra lépő színészek játéka sem. Ezért le-
hetséges, hogy amikor az új herceg, a zsarnok
(Sirkó László) bal kezében autókulcsszerű csil-
logó fityegőt himbálva, két kopasz, sötét öltö-
nyös alak kíséretében megjelenik a kifutón, arra
gondoljunk: igen, időről időre ismétlődőn bekö-
szönt az a korszak, amikor el kell menni. Ilyen
időszak volt a hetvenes évek felének kulturális
berendezkedése, amikor Zsámbéki Gábor a ka-
posvári színház ars poeticájaként rendezte meg
az Ahogy tetsziket, és Kaposvár a színház-
csinálás és a szellem afféle ardennes-i erdeje
volt. Most íme: újra itt van az idő; mosta pénz dik-
tatúrája elől kell a szellemnek elmenekülnie... Az
előadás azonban éppen csak fölveti, azután el is
ejti ezt a szálat. Természetesen nem róható fel a
rendezőnőnek, hogy nem akarta az Ahogy tet-
sziket valamilyen politikai avagy társadalmi ak-
tualitással felruházni; azt azonban már rossz né-
ven vehetjük, hogy az ardennes-i erdő eszméjé-
ről semmiféle elgondolása nem volt. Enélkül
ugyanis nincs Ahogy tetszik. Ámbár talán téve-
dek; mégiscsak lehetett róla valamiféle képzete.
Novák Eszter erdeje olyan erdő, melyben, vala-
hányszor csak szó esik a szerelemről, állandóan
aranypor hullik alá, márpedig a műben főleg a
szerelemről esik szó, ennélfogva minden adan-

SAÁD K A T A L I N

A NEM VÁLLALT MESE
SHAKESPEARE: AHOGY TETSZIK



A KRITIKAI TÜKÖR A

dó alkalommal a trégerre szerelt hálórendszerből
gépcsattogás kíséretében megindul az aranyhul-
lás. (A gépcsattogás bizonyára nem technikai fo-
gyatékosság. Szándékos. Jelezni kívánja: itt szín-
házi gépezet működik.) Eleinte örülünk a színes
látványosságnak, ahogyan hajdan Goldoni Te-
recske-előadásában a strehleri hóhullásnak.
Csakhogy a színház titkos, íratlan törvényei sze-
rint minden színpadi megnyilvánulás effektusként
hat, s míg két, három, esetleg négy ismétlődés
erősíti az effektus által kiemelendő mondanivalót,
ha sokadjára sokkol ugyanaz az esemény, figyel-
münk elpihen, az „aha"-élményt kioltja a ráunás
érzése. Ha a rendező netán nem éppen ezt akarta
elérni, akkor a kevesebb több lett volna.

Hasonlóképpen hozza zavarba a nézőt a szín-
változások során rendületlenül a színpadon
maradó vörös kárpitú karosszék, melyhez kályha-
csővé hajlított vasrúd is társul. A két elem mindaz
udvarnak, mindaz erdőnek kelléke marad. Eleinte
odafigyelünk, ki ül bele a karosszékbe, és mi-kor;
azt hisszük, ez jelent valamit. Később úgy tűnik a
székkel történő eseményeknek nincs semmiféle
szükségszerűségük. A rendező feltehetően
mindössze a „színházi hangulatot" kívánta
érzékeltetni: íme, egy épp itt álldogáló szék,
amelybe bármelyik szereplő bármikor beleülhet,
akár a próbaszünetben is. Csakhogy a színpa-
don a díszletelemeknek és a kellékeknek drama-
turgiai nyelvük van; kár nem üzenni általuk. Rá-
adásul a színházi hatás kódrendszere nem tűri
meg a véletlenszerűséget: ami a színpadon
megjelenik, az hat, akár akarjuk, akár nem.

Kiváló példa erre a Próbakő szerepében toló-
székben a színpadra gördülő Kovács Lajos esete.
A színész a bemutató előtt megbetegedett.
Gerincsérve majdnem meghiúsította, hogy ren-
geteg mozgással járó szerepét eljátssza. Hogy a
bemutatót mégse kelljen elhalasztani, a színész -
és a rendező! - vállalta, hogy Próbakő toló-
székben kövesse a két hercegkisasszonyt az
ardennes-i erdőbe. A premier előtt a főrendező
elmagyarázta ugyan a közönségnek ezt a prob-
lémát, de túl halkan beszélt, s én, aki a másik ol-
dalon ültem, nem értettem, amit mondott. Az első
rész alatt tehát nem tudtam, hogy a tolószéket
véletlen malőr kényszerítette az előadásra.
Kovács Lajos gyér haját kalózkapitányra emlé-
keztető sötét fejdísz ékesíti, nyakán hátravetve
széles, piros mintájú sál, a tolószék karfája ugyan-
csak piros - tehát nem civil, hanem máris színházi
kellék! -, s noha egy pillanatra meghökkentem a
tolószék láttán, azonnal elfogadtam az előadás
szerves részeként, mivel a színész autentikusan
létezett benne. Még akkor sem gondoltam, hogy a
rendező hatást vadászik, amikor a tolószékes
szereplő a forgószínpad hepehupái között ba-
lanszírozott, miközben a hercegkisasszonyok
ritmikusan trappolva hosszú perceken át hatal-
mas köröket róttak - hogy végre ők hárman

Debreczeny Csaba (Silvius) és Kerekes Viktória
(Phoebe)

együttérkezzenek meg az ardennes-i erdőbe. A
szünetben megtudtam, hogy a tolószék nem ren-
dezői effektus, és megdöbbentem. Addig ugyan-
is vakmerő, de tulajdonképpen remek rendezői
ötletnek hittem. Mert Shakespeare varázserde-
jébe tolószéken is el lehet menekülni. Nincs ben-
ne semmi hihetetlen.

Ám a rendezőnő mintha épp attól félt volna,
hogy a mai néző majd hitetlenkedik a Shakes-
peare-mese fölött, hogy a fejét rázza az Orlando
bátyja nyakára tekeredő zöld-arany kígyó meg a

Rancsó Dezső (Orlando) és Naszlady Éva (Ro-
salinda)

szárazra szopott emlőkkel lesben heverő nős-
tény oroszlán történetének hallatán, és esze
ágában sincs elhinni, hogy Orlando puszta kéz-
zel birokra kelt az oroszlánnal és leterítette, csak
hogy gonosz bátyját megmentse. Így aztán felte-
hetően úgy instruálta a fivért alakító színészt,
hogy mismásolja el a véres kendő felmutatását,
legyen túl mielőbb a csacska történet elbeszélé-
sén (szíve szerint bizonyára ki is hagyta volna az
előadásból, ezért küldte a következő jelenetben
fel nem kötött karral a színpadra Orlandót), s fő-
leg azzal törődjön, hogy mielőbb szeressen bele
Céliába, és egy nagyot csókolózzon vele. Csak-
hogy a csókhoz vezető szerelmi megrázkódtatás
stádiumait nem lett volna szabad kispórolni az
előadásból. Shakespeare nemcsak a történelem
„nagy mechanizmusáról", nemcsak a hatalom-
vágyról és aZ ember zsarnoki indulatairól tud
mindenkinél többet, de a szerelemről se
beszélt
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Vlahovics Edit (Juci) és Kovács Lajos (Próbakő)
(Vajda Péter felvételei)

még senki nála hozzáértőbben. „A szerelem ab-
szolút érték és a legeslegabszolútabb véletlen.
Az erotika úgy hatol át a testeken, mint az áram, s
megremegteti őket." (Kott) Hogy a kecskeméti
színészek szerelmi jeleneteiben alig kínálkozott
alkalom egymás, s ezáltal a közönség megre-

megtetésére - e körülmény teljes mértékben
megfelelt a rendezői szándéknak. Novák Eszter
nem bajlódott azzal, hogy iróniával ellensúlyozza
a pátoszt, gúnnyal keverje a lírát, inkább
kigyomlálta a pátoszt is, a lírát is. Nem hagyta
meg nekünk, nézőknek az esélyt, hogy
mosolyoghassunk a szerelmi láz bakugrásain,
maguknak a színészeknek kellett nevetségessé
tenniük saját érzéseiket. Ritkán látni annyira
kínos és egyben unalmas jelenetet, minta híres
négyesét, a pász-

torpár és Rosalindáék kecskeméti szerelmi tirá-
dájával: „Mondd meg neki, pásztor, mi az, sze-
retni!" A szerelmi elragadtatás volna a téma, ám
nemcsak hogy a szerelem nincs jelen a színpa-
don, a rendező ezúttal híven követi
Shakesparenek Rosalinda szájába adott
instrukcióját: „No, ebből elég; mintha kutyák
üvöltenének a holdra." És a szerelmi négyes
tagjai élethű kutyavonyítással hagyják el a
színpadot.

De a rendezés nem érte be ennyivel, produ-
kált képtelenebbet is. Miközben a végkifejletre
várunk, egy tizenöt fős turistacsoport érkezik
jobbról, teljesen betöltik a játékteret, az idegen-
vezető hol magyar, hol ékes német nyelven han-
dabandázik, bemutatja a színházat mint épüle-
tet, talán azért, hogy végre felfogjuk (ha eddig
nem jöttünk volna rá), hogy ami itt folyik, az nem
közönséges színházi előadás, hanem maga a
színházasdi, belülről. Az idegenvezető a forgó-
színpad lapjait is „bejátssza", föl-le csapdossa, s
mire e szörnyű horda eltávozik, nemcsak a mik-
rofonos Hymen (Máthé Eta) megjelenése válik
képtelenséggé - akinek a rejtélyek feloldása
volna a dolga -, hanem az előadás folytatása és
befejezése is. De ha még eljuthatna is a tudatun-
kig, hogy íme, a párok egymásra találtak, máris
újabb interruptust kell elszenvednünk: ezúttal
helikopterzúgástól kísérve kék egyenruhás pilóta
ereszkedik alá - végre egy kis politizálás, ugye
-; megjelenését vöröskeresztes csomagok
záporozása kíséri az égből. Miért? A soron
következő párnacsata kedvéért. Kibontják a
csomagokat, és kezdődhet a vidám dobálósdi.
Ennél még az is jobb lett volna, ha a díszítők
adják be a párnákat. E lehangoló előadásvég
után egyedüli vigaszunk, hogy Naszlady Éva -
aki ugyan egy szál fehér hálóingben érkezett
vissza a színpadra Rosalindaként (nyilván ez az
illúzió-romboló hatás is szándékos) -
gyönyörűen mondja el az Epilógust.

Voltak az előadásnak azért briliáns megoldá-
sai is. Nagyon szép az Orlandót játszó színész,
Rancsó Dezső és a bátyját alakító Molnár Csaba
verekedésbe torkolló vöröspecsenye-játéka, re-
mek jelenség a birkózóbajnok Charles szerepé-
ben megjelenő Ács Tibor (kár, hogy szövegmon-
dása túl halk; ez különben az egész együttest
érintő kritika: gyakran érthetetlen a szövegmon-
dás), nagyszerű a birkózás, kiváló, ahogy Rosa-
linda-Naszlady Éva a hídra hasalva-lapulva a
végsőkig követi figyelmével Orlandót, akit kímé-
letlenül és fenyegetően elzár tőle a földre csukó-
dó vasfüggöny. Megható az öreg Ádám, Csiszár
Nándor fölkínálkozása a végső szolgálatra. Gyö-
nyörű kép, ahogy Orlando a kimerült öregembert
eteti az ardennes-i erdőben (de elfogadhatatlan
ötlet, hogy a rendező ezalatt mondatja el a híres
„Színház az egész világ"-monológot Jaques-
kal).

A rendezés különben mindvégig azon van,
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ogy mielőbb túlessünk a híres monológokon, ne
s nagyon vegyük észre, hogy elhangzanak.
em megoldja, nem elhelyezi ezeket a gondolat-

utamokat az előadás folyamatában, hanem
agy elrejti, vagy valamilyen figyelemelterelő já-
ékkal ellensúlyozza a filozofikus elmélkedése-
et. E bagatellizálással nemcsak az előadás
gészét, hanem a monológokat elmondó színé-
zek lehetőségét is elszegényíti. Még Kovács
ajos Próbakő-monológjai is felemásra sikerül-
e k - máskülönben igen szép, emlékezetes ala-
ítás az övé; és nagyszerű színészre vall az a
átékos gesztus is, ahogy az árva kecske (mert
z is van a színpadon!) „civil" megrezzenését
gyes, szerepébe illő, színházivá lényegülő
ozdulatokkal csitítgatja, amikor ijesztő módon,

olószékben közeledik hozá. (A kecske, amely a
elkészt, Csűrcsavar Olivért volna hivatva meg-
ormálni, vagy legalábbis képviselni, noha bizarr,
e elfogadható effektus, annak ellenére, hogy
lő állatok színpadra hurcolása általában a ren-
ezői ötletek kóros túlburjánzására szokott utal-
i; itt egyébként egy barikának is örülhetünk, me-

yet az öreg pásztor (Fekete Tibor) tart a karjá-
an, sőt Juci nyakán egy hatalmas kígyó is csüng.

Szép jelenet, amikor az álruhás Rosalinda há-
asságot köt Orlandóval, és shakespeare-i a pil-
anat, ahogy a fiú-lánya csókot adja és fogadja;
emek Naszlady Éva akrobatikus bohócszáma,
mellyel megkísérli rosszullétét, ájulását, lány-
ivoltát elleplezni Orlando bátyja előtt. A fivér

zerepében Molnár Csaba még jobb lehetne, ha
zerepét Shakespeare elgondolása szerint

átszhatná, de a rendezés nem csak az ő
zámára állított fel korlátokat. Jacques (Ilyés
óbert) is félkészre sikerült, a Száműzött Herceg

Kovács Gyula) kezébe egy drót adatik, hogy
zzal babráljon, míg monológját felmondja. És
milyen indokolatlanul tartja kezében a huzalt,
ppoly ok nélkül hajítja el. Mintha az egész
izárólag arra szolgálna, hogy a színész is, mi is
l legyünk foglalva, ne unatkozzunk a monológ
latt. Különben a herceg egész kísérete
alványra sikeredett, a később hozzájuk
satlakozó (Latabár Árpád) ki-vételével. A
endezés azért nem tudott velük semmit sem
ezdeni, mert - mint már jeleztem -, nem volt
emmiféle komolyan vehető, ihletett elképzelése
z ardennes-i erdőről. Bíró Kriszta korrektül
ljátssza Célia szerepét, sajnos neki is van egy

átékszere, a dob, amit okkal, ok nélkül
urcolásznia kell. A pásztorcsapatból főleg Pró-
akő választottja, Juci (Vlahovics Edit) jeleske-
ett odaadó szerelmességével, s noha a szöveg
zerint a leányzó csúf - egyáltalán nem volt za-
aró, hogy inkább kifejezetten szépnek tűnik.

Összességében: az együttes színészi mun-
ája tisztességesnek nevezhető, noha felemás,
gyenetlen alakítások és jó megoldások válta-
ozva szőtték az előadás szövetét. Ugyanez
ondható el a jelmezekről. Zeke Edit ruhái igye

keztek megfelelni a rendezői elgondolásnak. Hi-
bátlan művészi értéket a díszlet hordoz. De ez a
képzőművészeti látványnak is kiváló alkotás -
magától értetődően - éppúgy megsérült a ren-
dezői gondolat visszásságától, minta jelmezter-
vezői és a színészi teljesítmény is. A forgószín-
pad örökös forgolódásába, zakatolásába belefá-
radunk.

A fenti elemzés alapján megállapíthatjuk: No-
vák Eszter tagadhatatlanul ígéretes tehetségű
rendező, de Shakespeare is elég jó szerző ah-
hoz, hogy bátran többet is benne hagyhatott vol-
na szelleméből az előadásban. És azokon a pon-
tokon, ahol az Ahogy tetszikhez hűen vezette a
színészeket, igazi, jó színházi pillanatok szület-
tek. Egy Shakespeare-mű színreállítása olyan
feladat, mellyel érdemes megbirkózni - hátha
győzelemmel végződik a mérkőzés. Mint Orlan-

Máig emlékezetes előadásélményem a régi
Katona József Színház (a Nemzeti kamarája)
utolsó produkciója, A nép ellensége.
Szinetár Miklós 1974-ben olyan előadást
rendezett, amelyben a Nemzeti legjobb
játékhagyományai és egy modern, filmen
iskolázott látásmód ötvöződött, ráadásul a darab
is, az interpretáció is döbbenetesen aktuális volt.
Túljutottunk a hatvannyolcas sokkon, de túl a
reménységen is, hogy az új gazdasági
mechanizmusnak nevezett csodaszer használ –
általános visszarendeződés tanúi és részesei
lettünk (nem először s nem is utoljára). Ebben a
légkörben mutatták be azt a darabot, amelyben
a visszásságokat leleplezni akaró Stockmannt
épp fivére, a polgármester teszi lehetetlenné,
hisz az uralkodó elit közelébe emelt doktor
igazmondásával, reformjaival magát a hatalmat s
a vele járó kiváltságokat veszélyezteti. Őze
Lajos polgármestere kimért fagyosságával, a
szenvtelenség álarca mögé rejtett gyávaságával
és félelmével, kíméletlen racionalizmusával
ördögi figurává nőtt. Kállai Ferenc viszont
természetes, halk, szinte kisemberi alakot
formált Thomas Stockmannból, ezáltal lett
alakjának hitele, belső tartása, ereje. Mivel a
szerepet megfosztották a hősi gesztusoktól és a
pátosztól, az orvos lázadása, konok kitartása, a
maga igaza melletti töretlen ki-

do számára. A rendezőnő azonban inkább az
idősebbik testvér szavait fogadta meg, aki a bir-
kózót e szavakkal biztatta az öccse ellen: „Bánj
hát vele, ahogy tetszik!" Novák Eszter is úgy bánt
el Shakespeare-rel, ahogy neki tetszett.

Shakespeare: Ahogy tetszik (kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház)
Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlettervező: Khell Zsolt.
Jelmeztervező: Zeke Edit. Zene: Novák Péter. Drama-
turg: Lőrinczy Attila. Asszisztens: Vágó Katalin.
Rendezte: Novák Eszter.
Szereplők: Kovács Gyula, Sirkó László, Szegesdi Ró-
bert, Zelei Gábor, Domján Sándor, Noszlopy Róbert,
Ilyés Róbert, Latabár Árpád, Ács Tibor, Molnár Csaba,
Fandl Ferenc, Rancsó Dezső, Csiszár Nándor, Ko-
vács Lajos, Fekete Tibor, Debreczeny Csaba, Sághy
Tamás, Máthé Eta, Naszlady Éva, Bíró Kriszta,
Kerekes Viktória, Vlahovics Edit.

állása is elfogadható, sőt megrendítő lett. S mel-
lettük a többiek, mindenekelőtt Mészáros Ági
Catherine Stockmannja, Rajz János Kiilje,
Sztankay István szerkesztője, Egri István hajós-
kapitánya árnyalták a két főszereplő közötti drá-
mát.

Aztán néhány hete a televízió levetítette a haj-
dani előadás felvételét. Az emlék nem fakult, a
produkció még a képernyőn keresztül is roppant
erősen hatott. Most inkább a rég halott vagy má-
ra itt-ott elfáradt színészek akkori alakításának
finomságait, briliáns megoldásait, a
természetesség rafináltságát figyeltem, semmint

azt, menynyire aktuális a darab, az előadás.
Ilyen előzmények után vegyes érzésekkel in-

dultam Békéscsabára, az Ibsen-darab előadá-
sára. Egyrészt nagyon is bennem élt a régi elő-
adásnak a tévé jóvoltából felfrissített képe, más-
részt felidéztem magamban Konter László előző
békéscsabai produkcióit, Miller Alkuját és
Strindberg Apáját, amelyek a hazai színházi át-
lagból pontos értelmezésükkel, szituációik pre-
cíz kibontásával és érzékeny színészi
alakításaikkal tűntek ki.

Várakozás és tartózkodás, kíváncsiság és le-
mondás keveredett bennem még az előadás el-
ső negyedórájában is, aztán Thomas Stock-
mann - Gáspár Tibor - megjelenésekor, illetve
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