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Ezek után már csak az a kér dés,
mi van még a Jó zsef At tila Szín ház
új elôadá sá ban. Mert bár az Ahogy
tet szik ki szol gálja a köz íz lést is
(min den Sha ke as pe are-mû tar tal -
maz kö zön ség csa lo gató je le ne te -
ket), iz gal mas kér dé se ket vet fel.
Hely szín az ar deni erdô, a sha kes -
pe are-i el vo nult ság Ár ká di ája, mely  -
ben pász to rok, szám ki ve tet tek és
vi lággá ment hôsök gyü le kez nek.
A trón bi torló Fri gyes ker geti el
báty ját és an nak kí sé re tét, majd az
uno ka hú gát, Ro sa lin dát, akit Cé lia,
Fri gyes lá nya és az ud vari tréfa -
mes ter kö vet az emig rá ci óba. De
nem csak Fri gyes ben forr a test véri
gyû lö let. A né hai Sir Row land De
Boys fia, Oli vér is mos to hán bá nik
öccsé vel, Or lan dó val, aki szin tén az
ar deni erdôbe me ne kül. Ro sa linda
és Or lando sze rel me sek egy más -
ba, és ta lál koz nak is a ren ge teg -
ben, de a lány ko ráb ban – hogy na -
gyobb biz ton ság ban utaz has sa nak
– fi ú ru hát öl tött, és fel vette a Ga ni -
méd ne vet. Így sze rel mük be tel je -
sü lése he lyett egyelôre kény te len
meg elé gedni egy já ték kal, mely -
ben Ga ni méd ként azt játssza, hogy
ô Ro sa linda, s Or lando ek kép  pen
ud va rol neki. Az tán egy szer csak
min den jóra for dul: a há zas sá gok
meg köt tet nek, és a go  nosz Fri gyes
és Oli vér is meg vál to zik. A sha kes -
pe are-i kom pá niát Ja ques, a pesz -
szi mista úr te szi tel jessé, aki a da -
rab so rán ér de kes gon do la ta i val
szó ra koz tatja az elû zött her ce get
és kí sé re tét. 

Már a cse lek mény kap csán fel -
me rül né hány olyan kér dés, me -
lyekre egy figyelemre méltó elô -
adás megkísérelhetne vá laszt ad ni.
Pél dául hogy mi az oka a he ves test  -
vér gyû lö let nek, és hogy Fri gyes és
Oli vér mitôl ja vul meg oly hir te len.
A sze replôk a leg kü lön bözôbb mó -
don vi sel ked nek a sze re lem ben, és
a nemi sze re pek is fur csa fény tö -
résbe ke rül nek: Ro sa linda fér fit ját -
szó nôként játssza azt, hogy nô, fo -
lya ma to san ref lek tál nôisé gére és
fér fi as sá gára, és ki tudja, hogy Or -
lando köz ben mit hisz, vagy hogy
mi ért megy bele a já tékba. 

Har gi tai nem for dít fi gyel met a
dráma kap csán fel me rülô prob lé -
mákra, és az elôadás meg re ked a
csak jel zett, sti li zált gesz tu sok és a
re a lista bí belôdés kö zött. Pe dig Ná -
dasdy Ádám új for dí tása elsôrangú
alap anyag, a meg szo kott kva li tá -
sok kal: Ná dasdy a dráma szö ve gét
a mai ma gyar nyelv vál to zat hoz haj -
lí totta, ami ko ránt sem egyenlô
Sha kes pe are nyel vé nek le egy sze rû -
sí té sé vel. Így az is ért hetôbb, kü lö -
nö sen Szabó Lôrinc for dí tá sá hoz
ké pest, hogy Ro sa linda, Or lando
vagy ép pen Bo rotva (Szabó Lôrinc -
nél Pró bakô) mi lyen el térô mó don,
mennyire más stí lus ban nyi lat ko -
zik a sze re lemrôl.  

Hor gas Pé ter dísz lete in kább
csak jel zéssze rûen utal az ar deni
erdôre. Az ud vari je le ne tek nél a
fél kör alak ban ki fe szí tett hát tér
szürke, sö tét erdôt áb rá zol, és a
szín pad kö ze pén, üveg bura alatt is

égig érô fa van. Ami kor Ro sa linda
és Cé lia meg szök nek Fri gyes ud va -
rá ból, az üveg bura Bo rotva va rá zs -
ü té sére fel emel ke dik, és ugyan az
az erdô ezút tal vö rö ses, sej tel mes
szín ben úszik. Ar deni fákká vál nak
a nézôtér osz lo pai is, ami kor a sze -
rel mes fiú ki tûzi rá juk ver seit. Em -
lé ke ze tes Or lando és Char les bir -
kó zá sá nak je le nete: a küzdôte ret
ha  tá roló kö te let Fri gyes négy, öl tö -
nyös alatt va lója köré fe szí tik ki. 

Kár, hogy a jel zésszerû dísz let
nem passzol az egy fajta hi te les -
ségre kí no san tö rekvô jel me zek hez
(Tresz Zsu zsa mun kája) és a kel lé -
kek hez. Oli vér lila-ró zsa szín lo vag -
ló öl tö zetrôl hét köz napi, egy szerû
vi se letre vált a negyedik felvonás
végére (az az a go nosz báty jó útra
tért). Az elû zött her ceg és kí sé rete
öl tö zé ké nek min tá zata ugya no lyan,
mint a hát tér (az az eggyé vál tak a
ter mé szet tel). A pász to rok, még a
vi  lág szép Phébe is, ove rall ban, gu -
mi csiz má ban és koc kás ing ben
köl tik jam bu sa i kat a sze re lemrôl
(az  az tény leg pász to rok). Ja ques
ko pot tas kord nad rá got, bal lon ka -
bá tot és hosszú sá lat vi sel (az az ô
ér tel mi ségi). 

A mai kort idézô ru hák nak ak-
kor lenne je lentôsé gük, ha a nézô
egyéb ként ma gára is merne va la me  -
lyik sze replôben. De a jel me zek,
ahogy az elôadás to vábbi mo dern
gesz tu sai is, súly ta la nok, és meg -
ma rad nak a szte re o tí piák szint jén.
A szá mû zött her ceg és kí sé rete éle -
tünk osz tály ki rán du lós-tá bor tü zes-
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Fá tól az erdôt
W I L  L I A M  S H A  K E S  P E  A R E :  A H O G Y  T E T  S Z I K  

Shaw sze rint Sha kes pe are víg já téka mû vé szi fo gya té kos sá ga i ért a cím ben menti fel ma gát – 
a szerzô jelzi, hogy da rab já val nem a sa ját ked vére tett, ha nem a köz íz lést szol gálta ki: 

As YOU like it, „Ahogy NEKTEK tet szik”. Tény, hogy Har gi tai Iván ren de zé sé ben – akár csak az ere deti da rab -
ban – van nak: a ter mé szet szép sé gérôl és a sze re lemrôl szóló ze nés be té tek, paj zán szó vic cek, me lye ket
még félre ért he tet le nebb gesz tu sok kí sér nek; van he pi end (négy há zas ság), egy csi pet nyi rej te lem és mi to ló -
gia, és még a ho mo sze xu a li tás té mája is fel vil lan egy ha mar elil lanó pil la nat ere jéig. 

G. B.
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gi tá ro zós kor sza kát idézi. Be senczi
Ár pád Fri gyes her cege fuk szos vál -
lal kozó – a fuk szos vál lal ko zók hoz
pe dig nôk dör gölôznek, nyug ágyon
fo gad ják alá ren delt je i ket, és gyak -
ran üvöl te nek. Ez utóbbi esz köz zel
az Oli vért ját szó Fe rencz Bál int is
gyak ran él.

Schnell Ádám Ja ques sze re pé ben
a mû vész lé lek ér tel mi sé git tes  te -
síti meg: a szü net elôtt fes te get, a
szü net után seb váltó nél küli bi cik -
lin köz le ke dik az erdôben. (A fest -
mény az elôadás vé gén ke rül elô,
és ki de rül, hogy bo hóc fe jet áb rá -

zol, nem is akár mi lyet.) Min den
szót ala po san meg rág, mielôtt ki -
ej tené – nem ki fe je zet ten szel le -
mes, de nem is a szel le mes em ber
pa ró di ája.

A fi a ta lokra vi szont ér de mes
oda fi gyelni. Tom pos Ká tya Ro sa -
lin  dája sze rel me sen is el bû völô,
okos nô. El ké pesztô ter mé sze tes -
ség gel nyújtja át nyak lán cát Or lan -
dó nak, akit alig pár perce is mer.
Az epi ló gus alatt, me lyet a sha kes -
pe are-i ha gyo má nyok sze rint a Ro -
sa lin dát ját szó szí nész ad elô, a kö -
zön ség végre érzi, hogy fi gyel nek

rá. Zöld Csaba Or lan dója min den
sze relmi sal lang el len ére ôszinte
és sze re tetre méltó, bár kissé bár -
do lat lan, van mit ta nul nia Ro sa lin -
dá tól. Ami kor hang sú lyai a he lyü -
kön van nak, Ull mann Mó nika
Cé     li ája sze re lemre kí ván csi, ked ves
fruska. Or lando dö cögô ver sein
szinte meg ren dül, és úgy fi gyeli a
hát térbôl a fiú és Ro sa linda ket tô -
sét, mint ha mo zi ban ülne, és egy
ro man ti kus film vég ki fej le tét néz né.   

Jó zsa Imre jól ki hasz nálja Bo rot -
va sze re pé nek adott sá gait, való szí -
nû leg az ô ta lál ko zása a leg sze ren -
csé sebb Ná dasdy új szö ve gé vel.
Né ha ta lán túl sok gesz tus sal tá mo -
gatja a paj zán szó vic ce ket, a ke ve -
sebb több lenne. Rö vid idôre tû nik
fel An do rai Pé ter a szín pa don Co -
rin pász tor sze re pé ben, ám ez a né -
hány pil la nat em lé ke ze tes: csak
üldögél a színpad bal szélén, s egy
pillanatig sem kétséges, hogy jelen
van. Nem kell a ke zébe se jég krém,
se balta.

WIL LIAM SHA KES PE ARE:
AHOGY TET SZIK 
(József Attila Színház)

For dí totta: Ná dasdy Ádám.
Dra ma turg: Szo ko lai Bri gitta.
Dísz let: Hor gas Pé ter. Szce ni -
ka: Éber  wein Ró bert. Zene:
Pejt  sik Pé ter. Jel mez: Tresz
Zsu zsa. Ko re og rá fus: Ko csis
László. A ren  dezô munka társa:
Czipó Gab ri ella. Ren dezô: Har -
gi tai Iván. 
Sze replôk: Tom pos Ká tya, Ma -
day Gá bor, Schnell Ádám, Be -
senczi Ár pád, Ull mann Mó ni -
ka, Ju hász György, Öm böli Pál,
Jó zsa Imre, Fe rencz Bál int,
Zöld Csaba, He tey László, An -
do rai Pé ter, Dá nyi Krisz tián,
Lé vay Vik tó ria, Bla zsovszky
Ákos, Márkó Esz ter, Fal vai
And rás, Il lés Sári, Ja kus Szil -
via, Katz Petra, Ko tány Dá niel,
Ma da rász Máté, Sa va nyó At tila,
Varga Zol  tán.

Zöld Csaba (Orlando) 
és Tompos Kátya (Rosalinda) 
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