
BÉCSY TAMÁS

Színjátékvilág
kontra drámavilág

Az Ahogy tetszik Zalaegerszegen

A Hevesi Sándor Színház Shakespeare-
előadásának elején rendezői előkép lát-
ható. (Ahogyan ezt ma a rendezői divat
kívánja.) Ekkor a későbbi II. felvonás
díszletében megjelenik egy fehér ruhába
öltözött női alak, s tükröt emel fel a föld-
ről. Végigsétál a szarvas- és őzmakettek
között, majd eltűnik. Ez a lányalak -
Hymen megtestesítője - később is föl-
föltűnik, dekoratív pózokban leül, s az
előadás vége felé elmondja a saját szöve-

gét. Ettől eltekintve semmi funkciója
nincsen.

Az első szín díszlete dombos, füves
térség; a másodiké ugyanez, csak a szuf-
fitáról leengedett nemesi-hercegi címer
jelzi a herceg udvarát. A harmadik szín
tere azonos a másodikéval. Az eredeti II.
felvonás színtere lényegében változat-
lan; csak egy jobb oldalon elhelyezett
szarvasmakett, bal oldalon hátul látható
őzmakett, továbbá pár csenevész fa jelzi
az ardennes-i erdőt. Vagyis ekkor sem
erdőt láthatunk, hanem dombos-füves
térséget néhány száraz fával.

Halasi Imre rendezése a díszletben
tehát nem láttat különbséget az erdőn
kívüli és az erdei világ között.

A II. felvonás kezdetekor azt észleljük,
hogy az I. felvonásból ismert ifjabb

herceget - aki bátyját a trónról elűzte, és
birtokait is bitorolja - ugyanaz a színész
játszotta, aki most a száműzött herceget;
továbbá hogy a két herceg közvetlen kör-
nyezetét ugyanazok a színészek alakítják.

Halasi Imre rendezése a szereposztást
tekintve sem láttat különbséget az erdőn
kívüli és az erdei világ között.

Az eredeti V. felvonás végén a szám-
űzött, trónjától és vagyonától megfosztott
herceg visszakapja - mai szóval - a hatal-
mat. A száműzött herceget játszó színész
ebben a pillanatban ugyanazt a hatalmon
belül lévő zsarnoki erőszakosságot jelző
hanghordozást, gesztusrendszert és ma-
gatartást veszi fel, mint amilyen a bitorló
hercegé volt.

Halasi Imre rendezése ezen színészi
megoldásmódot tekintve sem láttat kü-
lönbséget az erdei és az erdőn kívüli vi-
lág között. Ez utóbbit alátámasztja Ba-
logh Tamás alakítása; a többi jelenetben
is alig-alig mutat föl különbséget a két
herceg magatartása, karaktere között.

Mindezek azt is jelentik, hogy ebben a
színjátékban nincs jelentősége és jelen-
tése az erdőnek, az erdei világnak, élet-
nek. Az erdőn kívüli és az erdei világ tel-
jesen azonossá válik, méghozzá úgy, hogy
az erdőn belüli lesz olyan, amilyen az
erdőn kívüli.

Közismert, hogy az utóbbi évtizedek-
ben voltak a drámának olyan előadásai,
amelyekben a két herceget azonos szí-
nész játszotta. Ezek az előadások azt a
végső jelentést hordozták, miszerint
egyet-len embernek két egymással
ellentétes szellemi arculata, illetve két
határozottan különböző magatartása van;
hogy adott esetben egyetlen
személyiségben két ilyennyire ellentétes
tartalom vagy jellemvonás is lehetséges. s
ezt egyfelől a látványban is tárgyiasította
az erdőnkívüliség és az erdőn belül
levőség; másfelől jelezte ez a megoldás,
hogy hol, milyen körülményekben van
otthon a két szellemi arculat, a két
ellentétes magatartás. Vagyis a
környezetnek szerves kapcsolata volt
ezekben az előadásokban az alakok belső
tartalmával és az általuk kifejezett-
hordozott világjelleggel is.

A díszlet a színházi előadásokban sok-
kal-sokkal fontosabb, mint szavakban
olvasható leírása a dráma szövegében. A
színházi műalkotás saját művészi eszkö-
zeinek, a nem verbális jelrendszereknek
a díszlet abszolút szerves része. Vagyis
nemcsak puszta látvány; s funkciója sem
annyi, hogy az alakok mozgását, ki-be
járását és elhelyezését tegye könnyűvé és
hitelessé. Az Erzsébetkori drámaírók
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sem csak azért szőtték be a szövegbe a
helyszínt és az időpontot, mert akkoriban
nem használtak díszletet, s hogy a néző
legalább szavakból képzelhesse el a teret
és az időpontot. A szövegben meg-jelenő
tér és idő szellemi, spirituális térré és
idővé változott, vagyis jóval több volt,
mint puszta környezet és adott időszak;
egységet teremtett a környezet és az ala-
kok viszonyának tartalma és jellege kö-
zött. Ez tökéletesen kifejezte azt, hogy a
művészetben, minden aspektusban, szel-
lemi, spirituális világ létezik. A mai, csak
díszletjelzéssel operáló előadások pedig a
megformált problémakör általános érvényét
fejezik ki; vagyis ugyancsak spirituális terek.

Shakespeare-nek ebben a drámájában
az erdő nyilván nem valódi, miként ezt a
mű számtalan elemzője kimutatta. Már
Walter Raleigh hangsúlyozta, hogy meta-
fora az az erdő, amelyben a tölgyfa mel-
lett pálma és olajfa nő, a szarvas mellett
nőstény oroszlán és aranyba játszó zöld
kígyó él. Az erdő jelentése, metaforikus
vagy szimbolikus tartalma természetesen
több módon értelmezhető. A drámában az
aranykorhoz hasonlítják a benne folyó és
az általa meghatározott életet. A mű
eseménymenete kinyilvánítja azt is, hogy
az erdő az átváltozások, a metamorfózisok
helye. Rosalinda fiúvá változik át,
megváltozik Céliához való viszonya, ő
lesz a „feljebbvaló". Olivérnek, a gonosz
testvérnek itt megmenti az éle-tét az az
Orlando, aki az erdőn kívüli világban
gyilkos dühvel fojtogatta; és fordítva:
Olivér itt adja vissza Orlandónak
birtokait. De ugyanez történik a bitorló
herceggel. Haddal indul, hogy az erdőben
összegyűlt ellenségeit, köztük a száműzött
herceget megölje. Ám az erdő szélénél
egy remete „néhány szóval eltérítette
szándékától és a földi világtól". Művészi
hibának, afféle Erzsébetkori deus ex
machinának tartják főként a bitorló herceg
átváltozását azok, akik az erdőt racio-
nálisan nézik, és nem életvitelt fordító
benső és külső erő szimbólumának.

Az átváltozásokat jelzi a műben igen-
igen sokszor elhangzó „ha", amely majd-
nem minden esetben valamilyen más le-
hetőséget nyilvánít ki. Nem véletlenül írta
meg Shakespeare a dráma végén Próbakő
példabeszédét a „ha"-ról mint béke-
bíróról. A „ha" segítségével mindenféle
ellentétből és ellenségeskedésből „ki lehet
mászni"; az Udvarias Cáfolattól a
Feltételes Hazugságig, sőt végső soron
még az Egyenes Hazugságból is. Vagyis a
„ha" révén és segítségével minden az
ellenkezőjévé változhat: a dráma szö

vege és eseménymenete szerint mindig
pozitív irányba. A műben ugyancsak hang-
súlyos tükörmotívum is ezt szolgálja. A
tükör metaforikus funkciója legpregnán-
sabban abban látható - azonos ez a Szent-
ivanéji álombéli funkciójával -, hogy Sil-
vius Phoebébe, Phoebe Rosalindába,
Rosalinda Orlandóba szerelmes; ám ha
Rosalinda férfi lenne, és ha nem szeretné
Orlandót, nem lenne itt érzelmi zavar. A
„ha" tehát Feltételes Hazugságokat és
érzelmi zavarokat is okozhat; s ezért a
téves vagy hibás irányú „ha"-dinamiz-
musokat pozitív irányba kell vagy lehet
fordítani ugyancsak a „ha"-val. Az átvál-
tozás, a „ha" következménye a bitorló
herceg és Olivér esetében a megbocsátás
és a bűnösség elismerése; Olivér és
Orlando viszonyában a gyűlöletnek test-
véri szeretetté való átváltozása. A látszó-
lag kicsiny „ha" szóval a szociológiai és
pszichikai zavar is átváltoztatható; az er-
dőben lehetséges, hogy a paraszti életre
kényszerített Orlando komolyan talál-
kozhasson az erdőn kívül a hercegi ud-
varban élő Rosalindával; az erdőben le-
hetséges továbbá, hogy az udvarban né-
ma, szerelmes szavakat kimondani kép-
telen Orlando az átváltozás révén az erdő
egészében legyen képes szerelmet
vallani; hogy egy ugyancsak kicsiny
„ha"-val Phoebe szerelme a rendes, a
helyes irányba legyen átfordítható.

Az erdő ebben a drámában a helyes, a
pozitív irányba átváltoztató, átfordító
dinamizmusok metaforája.

Halasi Imre rendezésében voltaképp
jelentés nélkülivé válnak még azok az
átváltozások is, amelyeket megtartott;
éppen azért, mert megszüntette az erdőn
kívüli és az erdei világ között lévő kü-
lönbséget. Rosalinda felöltözése fiúnak
valóban csak az utazás és az erdőben va-
ló élet praktikus megkönnyítését szol-
gálja; Céliával kapcsolatos helyzetének a

megváltozása bakfis lányok játékává lesz,
és teljesen elsikkad, jelentéktelenné, sőt itt
aztán igazán érthetetlenné válik Olivérnek
és a bitorló hercegnek a megváltozása,
metamorfózisa.

A rendezés voltaképp csak a két herceg
azonosságát emelte ki. Ezt is akként, hogy
a gonosz, a hatalomvágyó és vagyonra
törő herceggel azonosította a szám-űzöttet,
az erdőben élőt. Ehhez volt szükség arra,
hogy jelentéktelenné és jelentés
nélkülivé tegye az erdőt és a benne
élőknek az élethez való alapvetően
különböző viszonyát. Következésképp
teljesen érthetetlenné váltak az át-
változások. Mivel a bitorló herceg maga-
tartása és világhoz való viszonya jelent
meg az erdőben is a száműzött herceg-
ben és környezetében, az előadásból azt a
végső jelentést kaptuk, hogy egyformán
gonoszok vagyunk; illetve hogy nem két
szellemi arculatunk, kétfélejellemünk van,
hogy nincs a világhoz kétféle vagy több
viszonyunk, hanem csak egy, a gonosz, a
hatalom és a vagyon birtoklására irá-
nyuló vágyunk és törekvésünk.

Ne essék semmiképp félreértés: nem ez
a végső közlés vagy „mondanivaló" vagy
„üzenet" kifogásolható. Ez ma még akkor
is elfogadható, ha a magunk részé-ről
inkább Örkény István nézetét hisszük
igaznak, miszerint korunkban hősök és
gyilkosok, áldozatok és kivégzők egy-
aránt vagyunk. Halasi Imre rendezésének
végső jelentése - hangsúlyozzuk: - ön-
magában egyáltalán nem kifogásolható.
Csak az a teljességgel érthetetlen, hogy
ennek a közlésnek színjátékban való ér-
vényre juttatásához a világirodalom egé-
széből miért éppen olyan remekművet
választott, amelynek végső jelentése
ezzel teljes mértékben ellentétes? - és
hogy a drámának ezt a végső közlését
nem ironikusan vagy szatirikusan fordí-
totta ellenkezőjévé. Ha a rendező azt
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akarja kifejezni, hogy mindannyian csak
hatalomra és vagyonra vágyunk és
ezekre törekszünk, tegye; nemcsak joga
van hozzá, sok tekintetben igazsága van.
Ám ezt a közlést ne akarja olyan remek-
művel kifejezni, amelynek- éppen remek-
mű mivolta miatt is - olyan erős a maga
közlése, hogy az ezzel ellentétes közlés
beleerőszakolttá válik, s ezzel jelentések
nélkülivé teszi az írott művet, és semati-
kussá a színjátékmű világszerűségét.

Közhely, hogy a színjátékmű az iroda-
lom fogalma alá tartozó dráma világsze-
rűségét a saját művészeti ágnak önálló
eszközeivel jeleníti meg akként, hogy a
drámának csak szavakban megjelenő vi-
lágszerűségét főként a nem verbális jel-
rendszerekben megjelenő világszerűséggé
formálja. A színház saját művészeti ágának
T. Kowzan szerint (Littérature et Spac-
tacle; The Hague and Paris, 1975) tizen-
három alapeszköze van; Martin Esslin
szerint (The Field of Drama; Methuen,
London and New York, 1987) huszonkét
alapeszköze, amelyek rendszerré alakul-
nak. Ok mindketten, sőt még a cseh szín-
házszemiotikus, Veltrusky is a színház
alap eszközei közé sorolják az írott dráma
alakjait, a szavakból előálló történetet stb.
éppúgy, mint az írott dráma - ahogyan ők
fogalmazzák - végső jelentését s az írott
dráma ezen aspektusai - mint különösen
Esslin hangsúlyozza - igen ha-tározott,
erős funkciót kapnak a színjáték végső
jelentésének kialakításában.

A színházi előadás az írott szöveg jelen-
téseivel homlokegyenest ellentétes jelen-
téseket is éppúgy kifejezhet, mint ahogyan
azokat felerősítheti, illetőleg mint ahogy
más, további jelentéseket is hozzáépíthet
A színházi előadások szükségképpen ez
utóbbit teszik: az írott szöveg világszerű-
ségéhez hozzáépítenek olyan jelentése-
ket, amelyek csak a nem verbális jelrend-
szerekkel - vagyis kizárólag a színház
számára rendelkezésre álló eszköztárral -
tehetők hozzá. Ez a „hozzátétel" mindig
- éppen mert nem verbális jelrend-szerek
révén történik, és mert a nem ver-bális
jelrendszerek régebbi korokból nem
meríthetők - a színjáték saját korából
kiszűrt nem verbális megoldásmódokon
keresztül jut érvényre, vagyis a közlés is
saját korából merített, és a saját korának
is szól.

Ennek azonban csak akkor lehet mű-
vészi hitele, ha a színjátékmű az írott
dráma világképével vagy végső jelenté-
sével nem kíván homlokegyenest ellenté-
tes végső jelentést közölni. (Kivétel az iro-
nikus vagy a szatirikus megoldásmód.) Ha

ezt kívánja, a két világszerűség - az írott
drámáé és a színjátékműé - között igen
határozott inkongruencia, össze nem illő-
ség, netalán törés keletkezik, ami a szín-
játékmű közlésében, világképében ered-
ményez zűrzavart.

Shakespeare drámájában az átváltozá-
sok, metamorfózisok a világ rendezettsé-
gének, rendjének a felépítését vagy újra
felépítését szolgálják. Jóformán mindegyik
vígjátékában erről van szó; vagyis a világ
rendjének különböző módokon való
helyreállításáról, mint ahogy tragédiáinak
zömében a rend felbomlásáról,
elrombolásáról. Az Ahogy tetszik
világszerűségét is a rend
újjáteremtésének gondolata fogja
művészi értelemben egységbe, s ezzel
közli a drámaíró világképét. Ami termé-
szetesen azt is jelenti, hogy a dráma alak-
jai az ezt az írói gondolatot hordozó-
kifejező világszerűségben helyezkednek
el, s az a művészi funkciójuk, hogy a gon-
dolatnak-világképnek a rájuk eső, ben-
nük megjelenített részét hordozzák és
fejezzék ki. Ha az írott szöveg alapgon-
dolatait, hogy a szétesett erkölcsi világot
az emberi benső mélyén rejlő pozitív
erőknek a mozgósításával és ezek révén
az emberek metamorfózisa segítségével
építsék fel újra, és ha erre a nem verbális
eszközök révén az a közlés épül, misze-
rint nincs, nem lehet átváltozás, mert
mindenki csak vagyonra és hatalomra
tör, akkor az alakok írott szövegben meg-
jelenő tartalmának, funkciójának és je-
lentésének nem lesz helye a színjátékmű
világszerűségében. Hiszen éppen ezen
alakok éppen ezen tartalma egészen más
gondolat és világkép hordozása-kifeje-
zése miatt került az írott dráma világ-
szerűségébe; pontosan azért, hogy a
rendnek a metamorfózisok útján való
újjáépítésének a lehetőségét fejezze ki.

Ennek az előadásnak a színészek által
megformált alakjai egymástól lényegé-
ben függetlenné váltak; s olyan, csak az
adott alakra koncentrált megoldásmódo-
kat láthattunk, amelyeknek nincs egy-
mással kapcsolatuk a színjátékmű jelen-
tésszövetében, csak a legelemibb szinte-
ken. Rosalinda, Célia és Orlando, szöve-
geik, a szöveg által felépített helyzeteik
és az ezekben megjelenő belső világuk
az erdőben nem maradhattak ugyanolya-
nok, mint amilyenek az erdőn kívül vol-
tak, ám a színészi alakítások ezekből a
metamorfózisokból semmit sem láttattak.
Ezért következett be az, hogy a szöveg
által és a színészi megformálások által
felépített világszerűség egymástól elsza-
kadt. A szöveg persze a színészi megol

dásmódokra is rákényszerített némi kap-
csolatot; nevezetesen, hogy Rosalinda és
Orlando szerelmesek egymásba. Ez a kap-
csolat azonban ezen túl nem hordozott
többletjelentést. Az a látszat, az a „ha",
hogy Rosalinda fiúnak öltözött, csak a sza-
vak szintjén kapott jelentést; a színészi
megformálásban - épp a metamorfózis
el-maradása miatt - nincs jelentősége.

Segesvári Gabriellára éppen ezért a
„szemérmes szerelmes" attitűdje kény-
szerült rá. Módja sem lehetett, hogy lé-
nyeges világértelmezést nyilvánítson ki
azon aktivitással, miszerint a szerelemre
ő tanítja Orlandót azzal, hogy kihozza a
fiúból azt, ami pozitív értelemben benne
van. Nemcsak a szerelmet, hanem a testvé-
re, Olivér iránti szeretetét is. Ezért maradt
aztán csak véletlen esetnek az, hogy ő irá-
nyítja és rendezi el mások szerelmi ügyeit.
Pedig a rendetlen világ rendezetté való
újjáépítése az, aminek Rosalinda a drá-
mában az egyik központi alakja.

A már említett okok miatt maradt Or-
lando Kerekes László alakításában pusztán
a letaszított helyzetével elégedetlen ifjú.
Igaz viszont, hogy később az írott szöveg
első szintjén fellelhető attitűd uralja az ala-
kítást: a bensejét feltárni nem tudó,
félénk szerelmes attitűdje. Céliának is
sokkal nagyobb jelentősége van az írott
dráma világában, mint amennyivel ennek
az előadásnak a végső jelentéséhez hoz-
zájárulhat. Mivel az ő apja a bitorló her-
ceg, aki nemcsak Rosalinda apját, de ma-
gát Rosalindát is száműzi, ő az utód
helyzetéből akar átváltozni - így értve -
»Idegen nő"-vé. Ezért születik meg
őbenne az ötlet, hogy menjenek az
erdőbe, az átváltozások helyére. Oda,
ahol Aliena, Idegen nő lehet. Es ott épp
ő az, aki Orlandónak Rosalindához írott
szerelmes verseit megszólaltatja, s aki
Rosalindának tudtul adja: Orlando írta a
verseket. Vagyis a világ érzelmi
rendjének a kialakításában is segít annak
a Rosalindának, aki ezek után lesz az
érzelmi zavarok rendbe és helyre tevője.
s Célia természetesen itt, a
metamorfózisok helyén szeret bele a már
ugyancsak átváltozott Olivérbe. Palásthy
Bea az alak egyik aspektusát igen jól
formálja meg: a talpraesett, az egyszerű
tényeket egyszerűen látó,
temperamentumos nőalakot. De Céliája
ebben az előadásban szükségszerűen
szűkül le erre az egy vonásra.

Próbakő oly sokszínű alakja is egyet-
len szegmentumra zsugorodott. Gazsó
György csak azt láttatta, hogy Próbakő
hivatásos szórakoztató. Az már csak a
szöveg szintjén élt - ezen a szinten sem



mindenhol, a húzások miatt -, hogy az
erdei világba az erdőn kívüli udvar érték-
rendjét is be akarja emelni. Próbakő és
Jaques a drámában egymásnak kiegészítő
ellenpontjai. Eltűnt Jaques méla-búja,
vagyis az a „csepp", melyet Shakespeare
majdnem minden művébe beleejt az adott
műben megrajzolt világkép ellentéteként,
ezzel is kifejezésre juttatván a világ
mindig meglévő összetettségét. Jaques az
ugyanis, aki megsiratja a leöldösött
őzeket, és aki a száműzött herceget is
zsarnoknak nevezi, amiért „törvényes, ős
tanyáikon" üldözik és ölik az állatokat.
Jaques-nak ezen mondata természetesen
nem lehet alapja annak a nézetnek,
miszerint „a vidék, a város, az udvar" és
az erdő erkölcsei azonosak. Csak annak a
figyelmeztetésnek lehet az alapja, hogy az
erdőn belüli világ - az emberi benső
mélye, ha tetszik: a tudattalan - más
erőket és dinamizmusokat is hordoz;
korántsem csak azokat, amelyek a rend
fölépítésének lehetőségét tartalmazzák. Á
Macbethben éppen azt látjuk, hogy az
emberi bensőnek ez a szintje romboló,
alvilági, ördögi dinamizmusokat is bőven
rejt magában. Itt azonban nem erről van
szó. Jaques csak akkor lehet kiegészítő
ellenpont, az erkölcsi rend felépítése
lehetőségének „ellencseppje", ha az erdőn
belüli világ egyértelműen pozitívabb az
erdőn kívülinél. Mivel itt a két világ
azonos, az előadás szövetében Jaques-nak
nincs helye és Bakai László
megformálásmódjában voltaképp azonos-
sá válik a két herceg egyforma környeze-
tének más tagjával. Ezért nincs igazán
súlya és jelentősége a híres monológnak
sem. Pedig ez pontosan az „ellencsepp"-
funkcióba illik bele. Orlando Ádám öreg-
ségéről, szegénységéről beszél a szám-
űzött hercegnek, aki erre az „egyetemes
színpadra" utal, vagyis az egész világra,
nemcsak az erdőn belülire. Ezután kö-
vetkezik Jaques monológja a hét életkor
kínjairól, vagyis azokról a kínokról, ame-
lyek az élet egészében, az egyetemes
színpadon, az erdőn kívül és belül egy-
aránt elháríthatatlanok - pontosan arról,
hogy az ember természeti, biológiai lény
mivolta kínokat okoz az embernek, akár
rendezett, akár rendetlen világban él. s
Jaques azért marad az erdőben, mert az
ember biológiai értelmű életszakaszainak
a kínjai mindenhol érvényesek, éppen úgy,
mint biologikumából fakadó szükségletei:
például, hogy enni kell, s ezért meg kell
ölni az állatokat. Jaques-nak az őzekkel
kapcsolatos, már idézett monda-tára -
melyet az Első úr említ, vagyis a dráma
világszerűségén belül is idézet! - és azon
elhatározására, hogy az erdőben marad,
nem lehet azt az értelmezést rá-építeni,
miszerint a dráma végső jelentése

az, hogy nincs metamorfózis, nincs erdő,
vagyis nincsenek átváltozásokat eredmé-
nyező dinamizmusok, hogy az ember-nek
nincs a világhoz két vagy több és
ellentétes viszonya; illetve hogy az ember-
ben csak a hatalom- és vagyonéhség él.
Ennek a remekműnek a Jaques-ban megírt
gondolata annyit tesz hozzá a végső jelen-
téshez, hogy a metamorfózisok nem ter-
jedhetnek ki az ember biológiai természe-
tére, s hogy a valódi aranykor éppen ezért
nem valósítható meg. Ezen a terrénumon
kívül, az ember érzelmi, erkölcsi stb.
szintjein vannak, lehetnek metamorfózisok.
Vagyis azon kívül, hogy az embernek
ennie kell, és öregszik, majd meghal - és
az ezekből fakadó következményeken
kívül - az érzelmi és erkölcsi szinteken az
írott dráma világszerűségében minden
pozitívvá változik át. Jaques mint az
átváltozások vagy az aranykor
„ellencseppje" az ember biologikumára és
az ebből következőkre vonatkozik csak. Ez
a „csak" persze elég súlyos, de ebben a
drámában az érzelmi, erkölcsi meta-
morfózisokon van a jóval nagyobb hangsúly.

Ezeket az átváltozásokat - ha nehezen,
ha csak igazi mély művészi erővel is, de -
meg lehet valósítani a mai színpadon is.
Van ugyanis valóságbeli alapja: nagyon
vágyunk és nagy szükségünk van erkölcsi,
érzelmi stb. metamorfózisokra. Á dráma
világszerűségében ráadásul még ott van az

a lányalak, aki az átváltozásokat igen oko-
san vezeti és irányítja: Rosalinda.

Az itt látható átváltozásokat - másfelől -
lehet manapság abszolút naivitásnak is
tekinteni, hiszen élettapasztalataink éppen
az ellenkezőjéről győztek meg mindany-
nyiunkat. Pontosan arról, amit Halasi Imre
saját rendezésének végső jelentésévé kí-
vánt tenni: az ember vagyonra és hatalom-
ra törekszik, és az, akit a hatalomból elűz-
tek, vagyonától erőszakkal megfosztottak,
csak azt lesi, mikor térhet vissza a hata-
lomba, és mikor szerezheti vissza vagyo-
nát. Ez a végső jelentés nagyon aktuális.

Csak sajnos Shakespeare Ahogy tetszik
című remekművével nem lehet hitelesen,
művészi erővel színjátékban érvényre jut-
tatni. Csak zavarokat okozó művészi erő-
szaktétellel.
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