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Amikor a kecskeméti Ahogy tetszik
Orlandója feleségül kéri Rosalindát, akit ő
továbbra is Ganymedesnek vél, a fiatal pár
végtelennek tűnő, szétrebbenő, majd újra
összeforró csókot vált. Zavartan és kissé
ijedten néznek egymásra, félrekapják tekintetü-
ket, ismét összenéznek, görcsösen szorítják a
másikat, simogatásuk egyszerre hisztérikus és
szeretetteljes. A görcs soha nem oldódik fel egé-
szen, de ez nem pusztán a vélt vagy valódi ho-
moszexuális érintés rémülete, nemis az erotikus
képzelgéssel pótolt, beteljesületlen szerelemé.
Ezekben afiatalokban kezdettől fogva nem stím-
mel valami.

Orlando és Olivér akár barátok is lehetnének.
Orlando nem gyűlöli bátyját, Olivér pedig szinte
röstelkedik, amikor öccsét szidja Charles előtt,
és arra kéri a birkózóbajnokot, lehetőleg mara-
dandó sebet ejtsen testvérén. Hosszú szünete-
ket tart a kérését fedező vádpontok előtt, nagy
erőfeszítésébe kerül kinyögnie minden egyes

Debreczeny Csaba (Silvius) és Kerekes Viktória
(Phoebe) az Ahogy tetszikben

hazugságot, utána konokul hallgat, mintegy
megerősítendő a mondottakat Charles és önma-
ga előtt. Olivér és Orlando inkább idegesen,
mintsem gyűlölködőn viselkedik a másik jelenlé-
tében. Nem kétséges, hogy Olivérben éppoly lel-
ki gátlásokat érlelt a lelkiismeret-furdalás, mint
öccsében az évtizedes elfojtás. Ebben az elő-
adásban elhisszük Olivérnek: ,,...a lelkem, nem
tudom, miért, semmit se gyűlöl úgy, mint őt". A
gesztusok olykor kevésbé hitelesek (mint Olivér
remegő keze, amellyel távozásakor végigsimítja
a függönyt), máskor találóak (mint a két testvér
görcsös pirospacsi-játéka, amellyel úgy-ahogy
ellensúlyozni képesek verbális kommunikáció-
juk csődjét) - ám keresettségükben is kifejez-
nek valami nagyon fontosat a két testvér viszo-
nyából. Ennek jelentőségét csak a későbbi jele-
netek során érzékeljük (a benső torzulások sok
mindent motiválnak és magyaráznak majd), de
már ennyiből is sejthetjük, hogy Olivér váratlan
megtérését nem kell a mesés erdő csodájának
tekintenünk.

Célia és Rosalinda barátsága helyenként ér-
desebbnek tűnik, mint amilyennek szavaik mu-
tatják. Rosalinda majdnem olyan nehezen viseli

szerelmét, mint a helyenként mellőzött Célia a
magányt. Ábrándozásaikban szebb képet feste-
nek a szerelemről, mint amilyennek saját érzése-
iket látják. Mindnyájuk számára ott a lehetőség,
még a szokottnál fásultabb Próbakőnek is, mégis
többet beszélnek róla, mint amennyit tesznek ér-
te. Minden gesztusukat sietnek visszavonni,
mintha maguk sem volnának meggyőződve va-
lódiságukról.

Ezek a fiatalok nem hisznek a szerelemben.
Amikor mégis, szükségét érzik, hogy próbára te-
gyék önmagukat és a másikat, de az eredmény
sikerében rögtön kételkedni kezdenek. Ezek a
fiatalok a boldogságban is csak félve hisznek, és
az önfeledt vidámság pillanatai után sietnek fel-
tenni maguknak a kérdést: van-e egyáltalán bol-
dogság ezen a világon. Ezek a fiatalok saját ér-
zéseikben sem bizonyosak, ezért öngyötrő pro-
vokációval egyre újabb és újabb játszmákat pró-
bálnak ki magukon és társaikon. Rosalinda és
Célia elhatározzák, hogy flörtöt játszanak, de
Rosalinda beleszeret Orlandóba; azután Orlan-
do és Rosalinda beteljesületlen szerelmet ját-
szanak, amelyben nemcsak azt játsszák el,
hogy szerelmük reménytelen, hanem azt is, hogy
saját érzéseikben sem bízhatnak; elmondhatat-
lanul vágynak a szerelemre, másról sem képe-
sek beszélni, de belső bizonytalanságuk és két-
ségeik megakadályozzák, hogy „élesben"
játsszák. Rosalinda vad önkínzással táncol
vissza belül is, Ganymedesként is, de a játékban
azért mind tovább merészkedik. Pedig látszólag
sem-mi akadálya nem lenne, hogy felfedje
magát.

Mindez nem nárcisztikus, üres póz, a jaques-i
mélabú infantilisabb árnyalata. A folytonos „ön-
tesztelések", a „meddig megyek el"-játékok
kétségbeesésből és bizonytalanságból fakad-
nak, fájdalmat okoznak, és az első esküvést kö-
vető csókban veszélyes ponthoz is érnek. Itt
már nehéz megállni. Orlando, „Ganymedest" és
önmagát provokálva, kis híján öngyilkos lesz,
hogy Rosalinda iránti szerelmét bizonyítsa; alig
megállapítható, mennyire komoly a játék. Rosa-
linda sem pusztán az Orlandóra támadó orosz-
lán hírére alél többször is Olivér karjába (utóbb
már tréfából, gyöngeségét palástolva), hanem
az elmúlt napok eseményei tetőznek benne; a
görcsös hisztéria csupán a játékban feloldva
csillapulhat.

A játékok ugyanakkor, minden belső tétjük el-
lenére, játékok maradnak. Mert Rosalinda, Célia
és Orlando szeretik egymást, meghitt összetar-
tozásuknak megannyi bizonyítékát adják; önfe-
ledten bolondoznak és önfeledten siratják magu-
kat, szenvedésüket jókedvvel palástolva, jóked-
vükre viszont szenvedést erőltetve. Megindítóan
kedvesek és emberiek valamennyien. Láthatóan
nincsenek rossz viszonyban a világgal.

Pedig a darabban oly sokat szidott világ ezút-
tal még az ardennes-i erdőben sem tűnik barát-
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ságosabbnak. Dermesztően fúj a szél, az erdei
romok viszonylagos rejtekében rongyos és éhes
csavargók melegednek újságpapír tüzénél,
megosztva egymással az átmeneti menedéket; a
falakról hámlik a burkolat, minden romokban áll,
kopott, elhagyott és nyomorúságos. De az
Ahogy tetszik előadása nem arról szól, hogy ro-
hadt világban élünk, és nem is az illúziótlanított
fiatal nemzedéket körülvevő semmiről.

Ez az előadás, akárcsak Novák Eszter eddigi
rendezői munkái, a Patika és az Üdlak, a periferi-
kus, lerobbant környezetben és sorsokban meg-
búvó szépségről szól. Vándorló értelmiségi csa-
vargók nyomorúságáról és szerelméről, kilátás-
talanságáról és életszeretetéről. Ennek a nyo-
morult életnek a költészetéről. A világgal való
belső megbékélésről; helyesebben szólva a le-
hetőségéről. A választás: játék. A világot meg-
vethetjük és leköphetjük, ahogy Jaques teszi,
végtére is megszolgálta; viszont a Balogh Kál-
mán által áhított, tán nem is evilági álomboldog-
ságról (ha úgy teszik, Üdlakról) való lemondással
kiegyezhetünk a tagadhatatlanul kesernyésebb
evilági boldogsággal. Valahogy úgy, ahogy Pró-
bakő mondja: „Szegényes kis szüzecske ez, rú-
tacska is, uram, de az enyém."

Tévedés volna azt hinni, hogy a kopott falak és
a tönkrement, foghíjas romok sivár és belakhatat-
lan életteret nyújtanak. Amikor ezt a látszólag
nyomorúságos kis erdei odút ellepik a mindenfelől
berepülő, papírrepülővé hajtogatott szerelmi val-
lomások, tarka esőként záporoznak minden
irányból a Rosalinda-klapanciák, szívszorító lát-
ványban van részünk. A kép az előadás mottója
lehetne; s önkéntelenül is az Üdlak zárópillanata
jut eszünkbe, amelyben a hasonlóan lepusztult,
de éppily mesebeli foghíjtelek hátsó épületfalán
lassan kigyúlnak az esti fények. (Egyéb is idézi a
Vörösmarty-rendezést: a valós-képzelt teret hol
vidáman, hol fásultan bejáró vándorok mindkét
előadásban szeszélyes, a szövegben nem jelzett
pontokon keresztezik egymás útját. A néma talál-
kozások logikusak, hisz valóban két „csavargó-
drámáról" van szó, amelyben egymást és önma-
gukat kereső párok kóborolják be a csodás tájat.)

Novák Esztert tehát nem érdekli, miben rejlik
Rosalinda kétneműsége, vagy mit jelentenek az
erotika mindenkin át- meg átcikázó áramütései.
Vagy elsősorban nem ez érdekli. Az alapvető
kérdés az, hányféleképpen viszonyulhatunk a vi-
lághoz, s vajon melyik vezethet el a boldogságig.
S ahogy a Patika és az Üdlak esetében, megint
csak nem tételként összeálló üzenetet artikulál,
csupán igyekszik megérteni minden szereplő
igazságát, s próbálja pontosan végiggondolni a
darab helyzeteit, a főszereplők viszonyát épp-
olyan komolyan, mint azt, hogyan győzhet Orlan-
do a nála kétszerte nagyobb Charles felett, vagy
azt, hogy mi rejtezik az ardennes-i erdőnek vágó
cserfes lányok gondtalan derűje mögött. Es a lát-

Naszlady Éva (Rosalinda) és Bíró Kriszta (Célia)
(Vajda Péter felvételei)

szattal ellentétben szó sincs tűrhetetlen
rendezői magamutogatásról: az Ahogy tetszik
ugyanis erről szól. Megint csak Próbakő az, aki
szavakba önti a fentieket: „Mondhatom,
pásztor, tekintve magát az életet, jó élet ez; de
tekintve, hogy pásztorélet, hát fabatkát sem ér.
Tekintve, hogy magányos élet, nagyon
szeretem; de tekintve, hogy társaság nélküli,
igen hitvány élet. Tekint-

ve, hogy vidéken folyik, rendkívül kedvemre va-
ló; de tekintve, hogy nem az udvarban éljük, igen
unalmas. Tekintve, hogy sovány élet, látod, illik a
hangulatomhoz; de mivelhogy igen szűkös, na-
gyon a gyomromra megy." Más szóval - ahogy
tetszik. A választás lehetőségével másként él
Orlando, Célia és Rosalinda, másként a maga
módján szintén görcsösen kísérletező Próbakő,
és megint másként az elérhetetlen boldogságot
életelvként elkönyvelt Jaques.

Hogyan illeszkedik a szerelmi játékok és a bol-
dogságkeresés síkjához a „Színház az egész
vi-
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lág" filozófiája? Ehhez a kérdéshez célszerű az
előadás díszlete felől közelíteni. Khell Zsolt há-
rom egymás mögötti szintre komponálta a lát-
ványt. Az Olivér birtokán játszódó színek a kecs-
keméti Katona József Színház díszes függönye
előtt zajlanak. A trónt bitorló Frigyes herceg jele-
netéhez felemelkedik a függöny - és valamivel
mögötte ott lóg pontos mása. Ez már halová-
nyabb, helyenként lekopott róla a festék, és jobb
oldalán formátlan hasadék tátong, amelyen át
híd vezet a harmadik szintre: az ardennes-i er-
dőbe. Az erdei jelenetek, mint már utaltunk rá,
egy hajdan gazdag ornamentikájú, körkörös
épület romjai közt játszódnak, amelyet termé-
szetesen a második függöny felemelkedése
után pillantunk meg. Apró amfiteátrum maradé-
ka, itt-ott még áll, néhol már kikezdte az enyé-
szet, közepén kis forgószínpaddal, szélein ajtó-
hasadékokkal és vaskorlátokkal. A forgószínpad
működik (sőt minden mozdulásának külön jelen-
tése van). Semmi kétség - ez is színház.

Az értelmezés nem reked meg a díszlet szint-
jén. Az erdőben vándorló Olivér (aki gyakran fel-
tűnik a színen, miután Frigyes herceg öccse után
küldte, s egyszer találkozik is Céliával, pofon-
egyszerűen indokolva gyors szerelmüket) térké-
pet tart kezében, azon egy színház alaprajza.
Bejárja vele a díszletet, azonosítja a színpadot a

Jelenet a Patikából (Korniss Péter felvétele)

térképen szereplő ábrával, majd a térkép nyo-
mán haladva elér a rivaldáig, s megállapítja,
hogy a nézőtér pontosan ugyanott van, ahol a
térkép jelzi. Némi meglepődést mutat a nézőté-
ren ülő sok ember láttán, majd visszafordul. Az
előadás közönsége ugyanolyan valóságos, mint
az ardennes-i erdő vándorai. Próbakő a bal
egyes páholyhoz intézi szavait a férfiúi szarv
dicsőségéről (amit a páholyban ülő kecskeméti
néző nemigen tud mire vélni), s olykor egy-egy
színész is kiszól a darabból, közvetlenül hozzánk
intézve szavait. Hogy megbizonyosodjunk arról,
valóban a kecskeméti Katona József Színház-
ban járunk, Novák Eszter az előadásba rende-
zett egy magyar-német turistacsoportot,
amelynek idegenvezetője a jelenetet meg-
akasztva röviden összefoglalja a színház szer-
kezeti felépítését. A jelek egyértelműek (az utób-
bi talán már túlságosan is): a valóság elől mene-
külő társaság, amely az utolsó képben már tár-
sulat, a színházban lel menedéket. Három szint-
re „ereszkedtünk alá"; az első és a második füg-
göny előtt játszódó jelenetből nincsen „kiszólás",
ezek a színek jelzik a darab valóságát. A harma-
dik szint, az erdő: a színház.

Az utolsó jelenet rendezői elképzelése szá-
mos módon értelmezhető, helyenkénti homá-
lyossága ellenére is feltétlenül gondolatébresztő.
Hymen, Frigyes és a hercegi hírnök civilként
visszatér a középen ülő társulathoz. Rosalinda is
Naszlady Évaként tér vissza, hogy elmondja az
Epilógust; bár az esküvői öltözék helyett viselt
fehér, enyhén áttetsző, hálóingszerű ruha talán
valamiféle átmenetet jelez a színészi és a darab-
beli lét között. A darab shakespeare-i záróaktu-
sa, a valóságba való visszatérés sajátosan értel-
meződik ebben a „civil jelenbe" való visszatérés-
ben. Jaques kinyitja az erdő hatalmas kétszár-
nyú ajtaját, amely eddig mindössze egyszer nyílt
ki, akkor is csak egy pillanatra: amikor Rosalin-
da, Célia és Próbakő az erdőbe érkezett. Jaques
tehát kitárja az ajtót, hogy elhagyja az erdőt, mint
aki legtovább őrzi szerepét, s vonakodva adja fel
annak filozófiáját; végül azonban, a társulat un-
szolására, legyint, kimozdul a megvilágított
ajtónyításból, s helyet foglal barátai körében.
Immár ő is civilben.

A díszlet, a zárókép és a jelenet néhány erő-
szakosabb jelzése (a helikopterből lógó hírnök
és a sanzonett-Hymen) nem a „színház a szín-
házban" üres konvencióját ismétli, hanem a szín-
ház sajátosságain keresztül vizsgálja a valóság
és a képzelet, a földöntúli boldogság és a földi
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oldogság (az égi és földi szerelem) viszonyát, a
ivonulás szükségszerűségét és lehetőségét. Az
lőadás nem dönt, de nyilvánvalóvá teszi (lát-
ányban éppúgy, mint értelmezésben), hogy a
ét világ között nincs szakadék; az Üdlakról és az
rdennes-i erdőről való lemondás nem jelent
ompromisszumot. A nyomorúságban való bol-
ogságkeresés líraibb és heroikusabb erőfeszí-
és, mint a képzeletbe menekülés.

Zeke Edit egyénített jelmezei a díszlethez
asonló egységbe olvasztják az ardennes-i erdő
opott varázsát és a mai kor kopott divatját. No-
ák Péter zenéje hitelesíti a tűz köré gyűlő,
ajdan talán értelmiségi csavargók
ényszeredetten vidám dalait.

Az interpretáció legfőbb támasztéka azonban a
zínészi játék. Naszlady Éva Rosalindája sírósan
olondozik, minden erejét összeszedve játssza az
rősebbet és nevet magán, amíg még bír, remény-
elenül próbál hinni szerelmében és tíz körömmel
apaszkodik az érzéseibe, amikor éppen nem ké-
elkedik bennük; minden pillanata megindítóan ih-
etett. Rancsó Dezső Orlandója csendes
rtetlenséggé oldja a görcsöt, párjához
asonlóan kel birokra egy nemzedék kételyeivel.
ovács Lajos megmutatja a próbálkozásokba
elefásult Próba-kő szellemességének
resjáratait, a kudarcokat megunt kísérletező
eletörődését a valóságba. Kerekes Viktória mint
hoebe és Debreczeny Csaba mint Silvius
gyanolyan kétségbeesetten keringenek a maguk
rzelmi útvesztőjében, mint a többi
sszesodródott pár. Ahogy Orlandóval konokul
onítják az ég felé fájdalmukat, csakugyan olya-
ok, „mintha kutyák üvöltenének a holdra"; kere-
ettségében is megrendítő és groteszk pillanat. (A
esztus nem a szöveg üres illusztrációja, hanem
zt a korántsem nyilvánvaló igazságot jelzi, hogy a
árom szerelmes kínja és dühe ebben a pillanat-
an Rosalinda ellen irányul.)

Nem könnyű feladat értelmezni az Ahogy tet-
ziket. Kevés Shakespeare-dráma van, amely-
en ennyi megoldhatatlannak tetsző kérdés és
thidalhatatlannak tűnő ellentmondás rejlik. Mi-
rt nem dobják félre a játékot a fiatalok, ha egy-
zer semmi akadálya annak, hogy egymáséi le-
yenek? Miféle helyez az ardennes-i erdő, ahol
lvetélt moralisták bolyonganak, ahol megtérnek

bűnösök, ahol szebbnek tűnik az élet? Ha
zebbnek tűnik az élet, miért megy vissza min-
enki „a valóságba"? És valóban szebb-e itt az
let? És miért színház az egész világ - elég-e
ajon a Teatrum Mundi Shakespeare korabeli
onvenciójára hivatkozni?

Ez pusztán töredéke a válaszra váró kérdé-
eknek. Az az előadás, amely valamennyi kér-
ésre következetes és egységes választ keres,
efogadójától hasonló szellemi munkát igényel,
int alkotóitól. Talán túlértelmezettnek is hat. a
ráma és a mese elutasítását sugallja, megoldá-
ai pedig unalomig ismert színházi közhelyek-

nek, öncélú rendezői ötletfitogtatásnak tűnnek.
Csakhogy ritka az olyan előadás, amely maka-
csul ragaszkodik a darab kérdéseinek megvála-
szolásához; amely csökönyösen értelmezni kí-
vánja a legapróbb és legsúlytalanabbnak tetsző
részleteket is; amely a mellékszereplők drámáját
éppoly fontosnak tartja, mint a főhősökét, s
amely mindezt igyekszik a dramaturgiai munka,
a látvány és a színészi játék egységébe foglalni.
A kecskeméti Katona József Színház előadása
kísérletet tesz az Ahogy tetszik komolyan vételé-
re; következetesen végigvitt gondolatmenete
választ kínál a mű nem egykönnyen megfejthető
kérdéseire. Eszközei ugyan nem mindig találó-
ak, gyakran nem illeszkednek az előadás világá-
ba, olykor a színészi játék képtelen hitelesíteni
őket, mindemiatt néha csupán elméleti feltevé-
sek maradnak, „lábjegyzetek" a szöveghez -
ennek ellenére határozott értelmezéssé egysé-

A harminckilenc eves Ibsen mar alaposan
ismeri a jól megcsinált színdarabok technikáját
- hiszen egy évtizeden át ilyeneket rendezett
Skandináviában -, de anarchizmusa és
társadalomkritikai hevülete ekkor még nem
engedi meg, hogy ezt a technikát saját
drámaművészetében is alkalmazza. Az
életművét uraló spekulatív, didaktikus és peda-
gógiai jelleg ekkor még epizodikus költői monst-
rumok alkotóelemeként rejtőzködik. Semmi sem
fedi el azonban a narcisztikus egót, amely akkori
darabjainak poétikáját és kompozícióját szervezi.
„A magam analizálása Peer Gyntnek (...) sok
vonását hozta napvilágra" - írja egy helyütt.

A kanalizálatlan érzelmeket ekkor még a vers-
forma zabolázza. A poétikus dramaturgia. az al-
kotói gigantománia közvetlen megnyilatkozása
színháziatlan struktúrák létrejöttét, költői életké-
pek epikus füzérét eredményezi. A verselés kí-
nálta formai eszközrendszer rövidesen már nem
elégíti ki a szerzőt; a Peer Gyntöt követően nem ír
több költői darabot, s hamarosan lesújtó véle-
ménnyel lesz a saját első alkotói korszakát is jel-
lemző verses darabokról. Ezt írja: „A verses for-
ma rengeteg kárt okozott a színházművészet-
nek... A verses formának a közeljövő drámairo-
dalmában aligha juthat említésre méltó szerep;
az írói mondanivaló bizonyára nem fér majd meg
vele. Ezért el kell pusztulnia." Amikor így véleke

gesülnek, amelyet nem lehet figyelmen kívül
hagyni a produkció megítélésében.

Egy komolyan vett Ahogy tetszik talán még
második megnézésre sem „adja meg magát"; a
kecskeméti előadás többrétegűsége nem is
fedhető fel egyetlen alkalommal. Lehet vitatkozni
azon, vajon követendő vagy „közönségellenes"
politika-e így értelmezni, esetleg túlértelmezni
egy darabot, fő-ként egy másfajta színházi
kultúrához szokott városban. Egy mélyreható és
hozzáértő elemzés megkísérelhette volna
pontosabban megörökíteni az előadás
gondolatmenetét gyakorlati megvalósulásának
eredményeivel és kudarcaival együtt. Erre
azonban aligha kerülhet sor, mert a darab már
nincs a színház műsorán.

„Ha nem értik az ember verseit és szellemét
sem követi a megértés, az jobban bántja az em-
bert, mint a nagy számla a kiskocsmában" -
ahogy Próbakő mondja az előadás egy pontján.

dik, addigra már kidolgozta azt a klasszicizáló
formát, amely a drámaiatlan, unalmas polgári
életvalóságot feltupírozó társalgási dráma
eszközrendszerét az antik görög tragédia egyik
típusával (az Oidipusz király gnosztikus
jellegével) elegyíti. A hol csikorogva, hol
olajozottan működő dramaturgiai gépezet már
elég szoros ab-roncs ahhoz, hogy a hömpölygő
társadalom-kritikai és önmarcangoló
indulatoknak formát és kötöttséget adjon, s
ekkor már avulttá és kártékonnyá lehet
minősíteni a verset. Egy irodalom-történeti
értékelés szerint ,,...a modern dráma
történetének legfontosabb eseménye az, hogy
Ibsen a Peer Gynt után elvetette a versesformát,
annak érdekében, hogy prózai darabokat írjon
kora problémáiról".

A dramaturgiával összefüggésben érdemel
említést Csehov véleménye, aki Ibsent nem tar-
totta drámaírónak. A norvég szerző műveiben
ugyanis a drámaiság nem organikusan, nem az
életanyagból következően adott, hanem külön-
böző machinációkon át, mesterséges és mester-
kélt technikák alkalmazása révén áll elő, s a ma-
sinériát Ibsennek sohasem sikerül tökéletesen
elrejtenie. Csehov a túlbonyolított, spekulatív ib-
seni dramaturgiát hamisnak és színpadiatlannak
tekintette.

Életútjának felén, amikor a Peer Gyntöt írja, s
amikor ugyanannyi év áll mögötte, mint előtte,
Ib-
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