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Az erdő fából van

Az Ahogy tetszik
Szenttamáspusztán

Rosszul számított, aki úgy gondolta: majd
ősszel, a szolnoki színházban fogja
megnézni azt az Ahogy tetszik-előadást,
amelyet nyáron néhányszor a szentta-
máspusztai Almássy-kastély parkjában
láthatott a közönség Fodor Tamás rende-
zésében. Pedig a számításnak van némi
alapja: az utóbbi évek nyári produkciói
egyre-másra a „nyári főpróbasorozat - őszi
széria" sablonjába illenek. Ez - nem.

Ezt az előadást ugyanis Fodor Tamás
rendező ősszel újra megrendezi majd.
Muszáj lesz neki. A körülmények, az ele-
ven díszlet, a hangsúlyos környezet
ugyanis olyan értelmezést, a figurák vi-
szonyrendszerének olyan bemutatását
vonzotta magához, amely szükségszerű
kapcsolódást mutat.

Parkban vagyunk: udvar tehát nincs,
ardennes-i erdő van. Azaz: nem oszlik a
helyszín mentén két táborra - udvariakra és
erdeiekre, hatalmon levőkre s abból
kiszorítottakra - a szereplőgárda. Egy
sablon máris oda; pedig mennyi s micsoda
érdekességet épít rá például Jan Kott! s
nyomában megannyi kritikus...

Van persze választóvonal a hatalom
mentén: Frigyes herceg és testvére, az er-
dőbe menekült száműzött herceg, és nyo-
mukban - finom generációs ismétlődés -
Sir Roland két fia, a gonosz Óliver és a
tiszta gyermek Orlando. De Frigyes éppen
csak fel-feltűnik - egyszer a párbaj-
jelenetben, melyben egyúttal száműzi,
inkább elkergeti fivére leányát, Rosalindát,
s drámai értelemben elindítja a cse-
lekményt, egyszer meg, hogy megjavulá-
sáról számot adjon, színházi értelemben
„ráerősítve" a mesevonalra (l. Szentivánéji
álom, Vízkereszt) -, a „csak úgy" gonosz
Oliver meg szintén csak megjavulni tér
vissza közénk. Szóval a hatalmi praktika s
egyáltalán: a hatalom természet-rajza nem
érdekli Fodort.

Mint ahogy látszólag nem érdekli egy
másik Ahogy tetszik-konvenció sem; az
nevezetesen, hogy igazi vígjáték avagy
inkább kesernyés, tragikus felhangokkal
teli színmű-e a dráma. Ha egy előadás az
előbbit választja, betűhívnek szoktuk tar-
tani, ha az utóbbit, szellemhűnek. A ren-
dezők - következésképp az előadások - a
két véglet közé döntenek. Fodor - színész-
rendezővé előlépve - passiójátékká
stilizálja az előadást. Ez látszólag prakti-
kus - még inkább technikai természetű -

döntés, és a közönség mozgatását hivatott
indokolni és vezényelni egyszerre,
valójában azonban tartalmi elem. Ha
ugyanis az Ahogy tetszik passiójáték, ha a
rendező „Luciferként" új és új utakra ve-
zet, hogy megmutasson valamit nekünk,
amit ő már réges-rég ismer, s fokozatosan
megtanítson valamit nekünk, amit ő már
réges-rég tud, s a történet alatt őrző-fi-
gyelő tekintete reánk vetül, bennünket
fürkész... nos, akkor az Ahogy tetszik
tanmese, illusztráció. S hogy mit illusztrál,
annak kell kiderülnie az előadásból.

Az előadásból, amely alkonyatkor
kezdődik, de az ardennes-i erdőben ját-
szódó bonyodalmak idején már teljes sö-
tétség borul rá. Az illúzió azért is tökéle-
tes, mert belül vagyunk rajta; álldogálva
vagy kis székeinken üldögélve változó
helyről szemléljük a változó helyeken
játszódó akciót. A játéktér kitágul, távo-
labbra futhat a tekintet, mert az erdő
messze is fából van, s a föld ott is föld,
ahol mi tapossuk, és nem a szereplők. Fo-
dor tudatosan és profi módon épít erre a
produkciót és közönséget egybefogó ha-
táselemre, mely egyszeriben esztétikai
tényezővé emeli azt, hogy a ló, a kutya, a
szamár meg a kecske éppúgy igazi, mint
az igen aktív szúnyogok.

A „természet lágy ölén" voltaképpen
még inkább romantizálódik az amúgy is
romantikus szerelmi történet. A Gany-
medesszé váló Rosalinda és az epekedő
Orlando egymásba botlik az ardennes-i
sűrűben, közeledik a happy end - de ki
kicsodába szerelmes itt tulajdonképpen?
Rosalinda Orlandóba - ez világos; Orlando
pedig Rosalinda személyén keresztül
szeretett bele a szerelembe annyira, hogy
epekedése tárgyát könnyebben változtatja,
mint intenzitását. Lehetne pusztán mesei
elem, hogy oly könnyen rááll a
Ganymedes által ajánlott szerelmi „gyógy-
kúrára" - ha e játékbeli játék célja ép-
penséggel nem az volna, hogy kiszeressen
szerelméből. Orlando azonban úgy szeret
ki Rosalindából, hogy - beleszeret a Ro-
salindának szólított Ganymedesbe. A
személycsere egyúttal nemcsere is - lásd
Vízkereszt...

Fodor bizonyára kitalálta, hogy Spola-
rics Andrea ambivalensen reagáljon Ga-
nymedes Rosalinda felett aratott győzel-
mére. Rosalindát ugyanis elhagyták a
Rosalindából lett Ganymedesért; milyen
szerencse, hogy mire a történet eddig elér,
Ganymedes körül megsokszorozód-nak a
galibák- Phoebe lángolása, a meg-talált
apa, a testvér-barátnő Célia gyorsan révbe
ért szerelme Oliverrel -, nem ér rá
töprengeni, intézkednie kell. A szerelmi
bonyodalmak fináléja igen gyors ebben az
előadásban.

Célia szekundál Rosalinda-Ganyme-
desnek, s a két lány bátorságáért cserébe
feltárul előttük az erdő világa. Próbakő, a
bohóc követi őket, s hamarosan otthono-
sabb náluk: erdőből való a szerelme, Juci.
Újlaky László Próbakője fürge észjárású
ügyes nyelvelő; de nem a darab bölcs bo-
londja. Riposztjaiban, filozofikus eszme-
futtatásaiban több a szellemesség, mint a
Shakespeare más bolondjainál megszokott
mélység. Nem mintha kevesebbet tudna az
életről s az emberekről; csak éppen
természetének alapvető derűje többnyire a
konfliktusok elsimítása felé tereli
beszédét. Újlaky ráadásul „alul-játssza"
azt a két-három minimonológot, amely a
fentieknek bizonyos mértékben
ellentmondani látszik - a hazugság foko-
zatairól szólót például -, csillognak viszont
a mutatványszámba menő „villám-tréfák"
- a z Orlando ágakra aggatott verseit
kigúnyoló bökversek, például.

Ez a Próbakő tehát inkább bohóc, mint
bolond - és nemcsak azért, mert a színlap
is így nevezi. Hanem mert a drámának van
egy igazi shakespeare-i bolondja, egy
bolond státusú bölcse: Jaques. (Noha sem
az eredeti mű, sem Szabó Lőrinc virtuóz
fordítása nem hű a franciás ortográfiához,
ezt a figurát szinte mindig mégis Jacques-
nak írják. Vagy: annak szedi a nyomda?)
Epitheton ornansát ő is, a többiek is
buzgón állítják-magyarázzák: ő a méla
Jaques. Státusa szerint nemes, egyike
azoknak, akik önként követték a herceget
a száműzetésbe. S bár a kompánia
egészéről többször is elhangzik, hogy tu-
lajdonképpen vidáman és derűsen foly-
dogálnak hétköznapjaik az ardennes-i
erdőben, Jaques mégis méla, szomorú.
Valószínű, hogy nem a száműzetés miatt,
hanem éppen fordítva: azért követte a
herceget, mert elege lett az udvari vi-
lágból.

Jaques - Jan Kott szerint - elő-Hamlet.
Bolondériába bújtatott filozofálása a
tragikus hőst előlegezi. Magánya - úgy-
szintén. Kott szerint Jaques-ot az arden-
nes-i erdő bohóciskolája képezi elő-
Hamletté, hiszen mielőtt odament volna,
mindössze bűnbánó korhely volt. Fodor
rendezésében Győry Emil kontemplatív
bölcselője már első megjelenésekor „ké-
szen van", nincsen szüksége semmiféle
iskolára. Énnek a Jaques-nak az ardennes-i
erdő kényszerpálya, relatív jó. Nem
csodálkozik rá - már kezdetben sem - a

„hivatásos" Próbakőre; besorolja csupán.
(Próbakő házasodási kísérletének véletlen
tanúja, majd részese Jaques; valamivel
később újra találkoznak, s ekkor: „amott
azonban ritka kettőse közeledik olyan
állatoknak, melyeknek minden nyelven
bolond a neve".)



Kétségtelen, hogy Fodor Tamás ren-
dezésében a méla Jaques figurája a legki-
dolgozottabb (s ennek alaphangja vihető
át a leginkább zökkenőmentesen a kő-
színházi előadásba), s az alakítások közül
is a Győry Emilé a legérettebb. „Színház
az egész világ" kezdetű monológja pedig -
szemben a szokásos teatralitással és
rendszerint gazdagon illusztratív
bölcselkedéssei rendkívül finom, a
környezet-be tökéletesen beleillesztett
játék, faasztalnála egy négy- és egy
háromagú gyertyatartóval, melynek.
gyertyái a szöve ritmusa szerint játékosan
példázzák az el-hangzottakat. A mindig
megemelt, sokszor már elsősorban
hangsorával és a szöveg dallamával ható
monológ ilyenformán csöndes
töprengéssé, méla meditációvá válik,
melyet Jaques megoszt a többiek-kel.

Szomorúsága mellett Jaques távolság-
tartó is. Nemcsak az újonnan jöttekkel,
hanem a száműzött herceg jói ismert kör-
nyezetével szemben is; inkább szemléli és
kommentálja az eseményekei, mint részt
vesz bennük. Nem mintha nem lenne köze
hozzájuk, hisz épp azért teremt szünte-
lenül távolságot tőlük, mert nagyon. is
van. Csak a kollektív happy endhez nin-
csen - ezért aztán igazán logikus, hogy a
méla Jaques ott marad az ardennes-i er-
dőben, immár valóban és végleg egyedül.

A fentiekből úgy tűnhet, hogy - leg-
alábbis Győry Emil alakításában - J aq u e s
egyfajta tragédiába hajlítja saját történe-
tét. A kastélyparkban mégsem tragikus
levegő, csak a langyos nyári estéhez na-
gyon illő rezignált fuvallat van jelen. Épp
csak annyira, hogy hatásában
ellenpontozza a többiek túlságosan is
fergeteges tempóban összehozott s
túlságosan is hevült boldogságát.

Mert Fodor rendezésében azért ott a
kérdés: miben i áll ez a közösségi
boldogság? Orlando tökéletesen boldog
talán? Vagy Mertz Tibor azért hozza már-
már zavaró egysíkúsággal, de egészében
mégiscsak ideillő lendülettel a túláradó
érzelmet, hogy mi csöppnyi karikatúrát
sejtsünk belé? Bár a természeti környe-
zet, a jelen lévő nem emberi harmónía el-
lene játszik az ilyen agyafúrt, kitekert
gondolatmenetnek, én mégis megkoc-
káztatom Mertz szakmailag profi
„együgyűsége" arra szolgál, hogy
elleplezzen valamit. Vagy szenvedélye
tárgyának megváltozását, vagy a háttérben
mégis-csak ott húzódó testvérháború
traumáját, vagy valami mást ősszel ez is
kidolgozandó,

Spolarics Andrea ügynevezett hálás
szerepeket játszott a múlt évadban - Ro-
salinda is ilyen. Az már más kérdés, hogy
Spolarics szemmel láthatóan jobban érzi

magát Ganymedes jelmezében, csakúgy,
mint a cseles-trükkös epekedő szerelmes
szerepében - Rosalinda, az igazi, a nő
Rosalinda ezért kissé elfelejtődik a törté-
net során. Tán csak egyetlen áttétel
hiányzik Spolarics játékából, s ennek kö-
vetkeztében néz ki úgy, mintha a
színész-nő fiúszerepet játszana.
Ahelyett, hogy egy fiúszerepet játszó
nőt játszana...

Amilyen hálás - legalábbis hagyomá-
nyosan - Rosalinda-Ganymedes kettős
szerepe, annyira hálátlan Céliáé. Kozák
Agnes igyekszik a készséges segítőt ját-
szani, aztán a hirtelen szerelmest is; előb-
bihez helyzete van, utóbbihoz nincsen
Ez is, az is nehezen ment kint a szabad-
ban. Pedig lehet, hogy ott könnyebb
megküzdeni a kevéssé hiteles figurával,
fordulattal és helyzettel, ahol egy minden

szempontból hiteles természet kínál kör-
nyezetet hozzá.

A hercegek - mind Frigyes, mind a
száműzött - bizonyos, szigorúan megha-
tározott dramaturgiai funkciók
betöltésére hivatottak. Viszonyuk nincs,
személyiségük is egy, legfeljebb két
domináns jellemvonásra korlátozódik.
Derzsi János és Czibulás Péter ennyit
játszanak cl, méghozzá olyan - színházi
értelemben finomnak egyáltalán nem
nevezhető-esz-közökkel . amelyek nagy
távolsagról is éryényesülnek. Van test-
és fejtartás, ha-tározott mozgás,
erőteljes hang.

Ugyanez - mármint az a cél, hogy tá-
volról is hatásos legyen - motiválhatta
Császár Gyöngyi Juci-alaküását, bar az ő
figurajához igaz, csak közvetve.. több
támpontot is adott a szerző. O ugyanis

Shakespeare: Ahogy tetszik (szolnoki Szigligeti Színház). Orlando: Mertz Tibor es Jaques: Győry Emi!

Spolarics Andrea (Rosalinda) és Kozák Agnes (Célia)



Próbakő párja, s a megfontolt, tapasztalt
és szellemes bohóc csúnya és egyszerű
asszonyt akar, akiben már nem csalód-
hat. Németh Ilona jelmeztervező Juci-
jelmezét meg a rettenetes parókát a kívá-
nalomnak megfelelően játszatta a
színésznő.

Nehezebb dolga volt a Phoebét játszó
Sztárek Andreának. Ez a pásztorlányka
ugyanis az erdőben van otthon, de az ud-
vari finomság van rá hatással; köztes mű-
faj, ahová tartozik, oda nem akar tartoz-
ni, ahová szeretne, oda nem tud. Sztárek
hol tenyeres-talpas, hol finomkodó
igyekszik lenni, s mert mindkettő kissé
parodisztikusra sikerül, éppen megfelel a
célnak. A Ganymedesbe való beleszere-
tés némajátéka szépen és alaposan kidol-
gozott részlet - öröm volt látni, hogy fő-
szerep és „ziccer" híján a színésznő rész-
letező és alapos.

Ebbe a „kemény fehérszemély" Phoe-
bébe szegény Silvius szeretett bele - s az
egész társaságból ő látszik igazán boldog-
nak, amikor a Rosalinda vezényelte sor-
solás során kiutalják neki élete párját.
Tóth József Silvius pásztoráé a leginkább
természetközeli játék mind közül - igaz,
neki jut a csacsi mint kedves és profi part-
ner, és neki jut a nyári színházi ötletek
talán legjobbika: megeteti Phoebe Rosa-
linda-Ganymedeshez írott levelét a sza-
márral. Es a szamár - meg is eszi.

Hihetnénk: a szenttamáspusztai park
ösvényei, fái, dombjai, bokrai közt nem
sok munka jutott Antal Csaba díszletter

vezőnek. Valóban nem: néhány szép és
odaillő asztalt, padot kellett találnia, egy
kocsit és megannyi állatot. Ősszel nehe-
zebb dolga lesz.

Folytatni kell egy korábban megkezdett
kérdéssort: miben is áll Fodor Tamás
szerint az Ahogy tetszik rendre révbe ért
házasulandóinak hatalmas boldogsága? A
rosszak megjavulásában? Az állhatatos
epekedések megjutalmazásában? Néhány
frigy összeboronálásában? Úgy vélem,
leginkább a tanmese játékmesterének
teátrális játékkedvében, a helyszín
inspirációjának és kihívásának elfogadá-
sában. A Shakespeare-ből mindig köny-
nyűszerrel előhívható ambivalenciák
könnyed felmutatásában, a „színház az
egész világ" példaszerű demonstrálásá-
ban. Ez pedig mind megtörtént nyáron,
Szenttamáspusztán.

Shakespeare: Ahogy tetszik (szolnoki Szigligeti
Színház)

Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlettervező:
Antal Csaba. Jelmeztervező: Németh Ilona.
Dramaturg: Wéber Péter. Zene: Sáry László.
A rendező munkatársa: Ignátz Éva. Rendező-
asszisztens: Szabó Csaba. Rendezte: Fodor
Ta-más.

Szereplők: Czibulás Péter, Derzsi János,
Mészáros István, Győry Emil, Kocsó Gábor,
Tardy Balázs, Horváth Lajos, Mertz Tibor,
Fekete András, Ecsedi Erzsébet, Újlaky
László, Czakó Jenő, Háda János, Tóth József,
Mucsi Zoltán, Spolarics Andrea, Kozák Ág-
nes, Sztárek Andrea, Császár Gyöngyi, Pajor
Eszter, Árva László, Szalay Szabó István, Bel-
lus Attila, Hornung Gábor.

NÁNAY ISTVÁN

„A színpadi szó: cselekvés"

A Káin és Ábel két előadása

Sütő András Káin és Ábel című művét
1978-ban rövid egymásutánban négy
színház mutatta be. A nemzeti szinházi
ősbemutatót követően Kolozsvárott, Kecs-
keméten és Veszprémben játszották. An-
nak idején kisebbfajta polémia alakult ki a
dráma értékeiről, értelmezési problé-
máiról. Egyesek a darab dráma voltát is
megkérdőjelezték, mások Az ember tra-
gédiájához, Byron műveihez mérhető re-
mekműnek ítélték. Megkerülhetetlen di-
lemmát okozott minden értékelőnek a
dráma akciószegénysége és barokkosan
burjánzó, gyönyörű, de nem drámai nyel-
vezete. A négy bemutatóból kettő (Nem-
zeti, Veszprém) a szöveghűséget tekintette
elsődlegesnek - s unalmas, érdektelen
előadások születtek. A másik kettő
(Kolozsvár, Kecskemét) viszont némileg
elrugaszkodott a szövegtől, de Sütő gon-
dolataihoz „hűtlen hűséggel" ragaszkodva,
szuverén rendezői megközelítésben
interpretálta a „három jajkiáltásban"
megfogalmazott művet. Már akkor vilá-
gossá vált, hogy a laza drámatrilógia (Egy
lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a mág-
lyán, Káin és Ábel) harmadik darabja csak
rendezői újraalkotás nyomán mutat-ja meg
írói értékeit. Akkoriban mindenekelőtt
Harag György, de Beke Sándor
műmegközelítése is egy-egy érvényes
értelmezést kínált. Mindkét előadásban a
rendezők erőteljesen és koncepciózusara
megrövidítették a szöveget, kiirtottak
belőle minden túlburjánzó részletet, hogy
a textus mögül előtűnjék a dráma.

Az akkori bemutatódömping óta több
mint egy évtized telt el. Úgy tűnt, hogy a
mű dráma voltát megkérdőjelezőknek van
igazuk, s a Káin és Ábel a feledés ho-
mályába vész. De most szinte egy időben
két újabb bemutató született: Komárom-
ban és Kőszegen. S e bemutatók a darab-
megközelítés két útját reprezentálják:
Komáromban Takáts Emőd szöveghű,
Kőszegen Merő Béla átértelmezett ren-
dezése egyként érvényes, ugyanakkor
részleteiben problematikus koncepciót
takar.

Amikor Kolozsvárott Harag György a
három Sütő-drámát ciklusban játszatta,
evidens volt a darabok főszereplőpárjai-
nak rokonsága. Kolhaas és Nagelschmidt,

Próbakő: Újlaky László (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)


