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zerencsére rég nem az már a kérdés, mit
szabad színpadon és mit nem. Nem mint-
ha ez valaha is érdemleges válaszok felé
vezető, azaz jó kérdésfelvetés lett volna.
Vagyis hogy a lényeg szempontjából

édesmindegy, állítja-e valaki valamiről, hogy azt
színpadon nem szabad, illetve erre a kesztyűt
bután felvéve másvalaki kijelenti-e, hogy márpedig
azt és egyáltalán bármit igenis szabad... Szóval
egy ilyen csörtével tapodtat sem mennénk előre
(előre? merre is volna az, mert ha netalán-tán
arrafelé, hogy hiszen egyfelől telik az oldal, mint
most éppen, másfelől pedig nyilvános vitában
állunk valakivel, azaz fontosságunkról nem-csak
mi magunk, de az olvasó is meggyőződhet - nos
akkor joggal hihetnénk, hogy haladunk a lap alja
és saját nagyszerűségünk felé). Maradnánk
bizony egy helyben - ami nem is oly nagy baj,
mert hiszen haladni legfeljebb az idő halad, a világ
- amint arról Eszenyi Enikő pozsonyi rendezése is
fényesen tudósít - csak más és más formát ölt.

Vonzó, oly igen vonzó lenne a színpadi sza-
badság ürügyén mellébeszélni (mellévitatkozni,
melléokoskodni), leírni sorban (valamiképp meg is
teszem persze), milyen furcsaságok láthatók a
pozsonyi Ahogy tetszikben, aztán azokról - ahogy
tetszett, vagy ahogy nem tetszett az előadás -
bebizonyítani, hogy Shakespeare kapcsán ezt
szabad, illetve nem szabad. A vonzásnak
valamelyest engedve gyorsan leírom: szabad
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vágyjuk, mert mindig van rá esély. Nem beszélve
a szükségről. Szükségből nem ismerünk hiányt -
úgy értem, csodaváró korban élünk, hogyne
romantizálnánk hát annyit. Ezt teszi Eszenyi Enikő
immár sokadszor. Ő úgy tudja, és sikerei azt
jelzik, vannak még, akik úgy tudják: csak a csoda
segíthet. Ezért fordul a büchneri meséhez
(Leonce és Léna), a mai Romeo és Júliához
( We st Side S to ry ) , a kleisti halálos varázslathoz
( A heilbronni Katica). (De hiába volt részleteiben
izgalmas és fantáziadús a Baal, ott a darabválasz-
tásnál mellényúlt a rendezőnő, mert - még ha
izgatja is őt Baal pusztító őrülete - nem arról
beszélt, ami belőle, mint madárból az ének, szól-
ni akar.) Csodák természetesen vannak, főleg, ha
annak minősítjük mindazt, amit nem értünk az
életben, mosolyog bájosan rendezői minősé-
gében egy törékeny színésznő, ám e mosoly
mögött kíméletlen (hogy azt ne mondjam
gőgösen: férfias) következetesség és a közép-
szert felperzselő, pozitív aktivitás bújik meg. Mert
a csodának esélyt kell adni. (Távol áll tőlem, hogy
a magukat politikusnak ugatók-gágogók kórusát
erősítsem, de annyit megjegyeznék, hogy ilyen
csodának adott esélyt a Pozsonyi Nemzeti
Színház, amikor Magyarországról hívott rendezőt.
Menetközben ugyan, nem[csak] ezért, leváltották
a társulat vezetőjét, ám a művészek feje fölött
sorsokról intézkedő nagyurak azzal nem
számoltak- nem tudhattak számolni, hiszen ebben
áll vakságuk -, hogy a munka során a társulatból
csapat lett, mely csapat kiállt vezetője mellett,
úgyhogy e leváltás - bízzunk a csodákban és a
hosszú átfutási időben - talán már nem is
érvényes. Es csak azért se tekintsük csodának azt
a tényt, hogy a szlovákiai kritikusok szavazatai
alapján az Ahogy tetszik a z elmúlt évad legjobb
előadása lett.)

Csoda és játék egy tőről fakadnak. Mindkettő a
valóságot megismerő szellem/test vágyakozá-
sából, elvágyódásából születik. Ez van - mondja
1599-ben a harmincöt éves Shakespeare -, de ne
ez legyen. Színház legyen az egész világ,
mondja, s úgy akar kilépni az életből, hogy azért
megmaradjon. A világ nem jó, mondja, a világ
nem lett jobb - teszi hozzá Eszenyi. Erről szól az
első felvonás. A pozsonyi (illetve a nyitrai -
merthogy én a nyitrai fesztiválon láttam a pro-
dukciót) színpadon két fóliasátor, előtte két kék
műanyag hordó, bal elöl fóliába csomagolt nö-
vény, talán fa. Műanyag világ, benne gumicsiz-
más, kertésznadrágos, robotoló Orlando. Aztán
megjelennek a színes műszőrmébe csomagolt
uraságok. A vihogó, fiúkra vágyó tini barátnőkkel
(Rosalinda, Célia) pedig egy korcsolyapályán ta-
lálkozunk. Egyentapsra belép a kicsi és ütődött
uralkodó (a zseniális Marián Labuda - emlé-
keztetőül: Bán János partnere Az én kis fa lumban
- játssza Frigyest és a száműzött herceget is), jön
aztán a már említett pankráció, amiben

S
volt mindazt megtenni, amit a Pozsonyi Nemzeti
Színház színészei (mellesleg kiváló színészei)
négy magyarországi közreműködő (Eszenyi
Enikő, Kentaur, Bartha Andrea, Bőhm György)
inspirálására megtettek (és a rendezőnő elmon-
dása szerint ezt előítélet nélkül, bátrabban és
nyitottabban tették, mint az inspirálók itthoni
kollégái).

Eszenyi vállalt szabadsága nem elsősorban
bátorságából következik. Ő nem „bátor", amikor
mondjuk, Charles és Orlando párbaját ezredvégi
pankrációs majomparádénak képzeli - ő „csak"
pontosan akar fogalmazni. Ő akar nekem fogal-
mazni, mégpedig most. Hát igen, Shakespeare
által. Ez utóbbi lehetne a bökkenő. De nem az,
mert Shakespeare-nek zsigeri köze van a
pontossághoz. Nem a „cseh tengerről" és
hasonló lényegtelen szamárságokról beszélek,
hanem arról, hogy a shakespeare-i pontosság a
változatlan, az állandó keresésében rejlik. Azt,
az élet megtalálni vélt néma magját, hacsak
nem akar hallgatni, a változóba csomagolja a
szerző, az éppen adott, mindig változó formába,
abba, ami neki éppen adatott, mert a véletlen
úgy hozta, hogy éppen abba született.
Shakespeare-nek például harsonaszóval kísért
lovagi tornája volt. Nekünk ilyen nincs.
Azazhogy nyomjuk meg a távirányító megfelelő
gombját, és megtaláljuk, ami nekünk adatott:
wrestling, ez van odaírva. Hogy a ringben
öldöklő eszementek között nem találjuk
hősünket, Orlandót? Erről van szó, pontosan ez
érdekli Shakespeare-t is: hogy kerül a tornára, a
ringbe a nem odavaló Orlando, és hogy kerül ki
onnan győztesen? Természetesen csoda által.
A csoda is a változatlanhoz tartozik. Mindig
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az egyetlen árva shakespeare-i szót kinyögni
képtelen, vakogó punk Charles elbukik. De a
csoda pillanata nem ez, hanem az, amikor
Orlando és Rosalinda egymásra néznek. Meg-
borzonganak, mintegy áramütésre, muzsika
gyöngyözik, mintegy Ámor karmesteri vezényle-
tére - Célia még nem hallja e zenét (még szeren-
cse, mert csak egy férfi van a színen), bár sóvá-
rog rá, szegénynek sokat kell még gürcölnie,
vándorolnia, hogy a karmester neki is beintsen. E
zene hívó szó, muszáj hát kilépni e rossz világból -
és indulni Ardennes felé. Hol van ez az Ardennes?
- ezt szoktuk kulcskérdésnek tekinteni. De ha az
első felvonás itteni való világáról pontosan fogal-
mazunk, akkor már az is majdnem válasz: nem itt.
Frigyes és kísérete eltűnnek egy hatalmas fóliafüg-
göny mögött, s velük tűnik a fóliasátor és a becso-
magolt, élettelen növény is. Előttünk pedig, mint
XIX. századi romantikusok képein, kiragyog a
sűrű szövésű, burjánzó természet.

Igazi meseerdő ez, ahol gazdagon kibomlik az
Eszenyi és munkatársai által olyannyira kedvelt
és már az első részben is érvényesített eklektika.
Frigyes herceg spanyolos körgallérjához képest
az Adidas (vagy talán még a jófajta, klasszikus
„csehszlovák"?) tornacipő képviseli a már emle-
getett haladást, a dús lombú, pázsit- és avar-
szőnyegű erdőben a száműzött herceg koránt-
sem Robin Hoodként, hanem poros-pápasze-
mes hivatalnokként jelenik meg, Orlando meg
mintha egy bajor sörözőből kilépő jódli-turista
lenne. Nem beszélve a szlovák hegyek szlovák
pásztoráról, aki autentikus bennszülött népvise

letben zörgeti az avart. (Csoda-e hát, hogy volt
olyan kritikus - a szavazás mutatja, hogy jelen-
téktelen kisebbséget képezett -, akit a rendezés a
„magyarok bejövetelére" emlékeztetett- de hát az
emberi ostobaság határtalan.)

Az előadás döntő tényezője, hogy Eszenyi, a
rendező Eszenyi-szintű színésznőt talált Rosa-
linda szerepére (és ez részemről természetesen
dicséret kíván lenni). Diana Mórová (aki melles-
leg elnyerte a legjobb női alakítás díját) nincs
rákényszerítve, hogy másolja színész-rendezője
néhány évvel ezelőtti Rosalinda-alakítását. Bá-
jos, tündéri gyereklányként lép a már említett
korcsolyapályára, aztán észrevétlen csúszik bele
a játékba, majd onnan az élet-halál tétre menő

felnőttvilágba. Sebezhető és ártatlan Rosalinda
marad, miközben kemény és határozott Gany-
medesként küszködi végig az erdei játszmát. A
még főiskolás Milan Mikulčik (aki mellesleg az év
felfedezettje díját nyerte el) korántsem a nagy-
betűs Hős Orlandóként küzdi végig a drámát.
Esetlen és gyámoltalan, de/ezért szerethető. Mint
sötétben felejtett kisfiú szaladgál ijedten az isme-
retlen erdőben. és keresi atyai szolgáját, Adamot -
az előadás egyik legszebb pillanata, amikor a
halál küszöbén heverő, már-már a természetbe
beágyazódó, őszi levelekkel betemetett öregember
feltápászkodik az avarból. Orlandót is ez a látszólag
értelmetlen ardennes-i játék érleli felnőtté, jobban
mondva megkeményedett, bölcs gyermekké, aki
tudja már, hogy biztos kapaszkodókat a szív (se-
géd)igéi nyújtanak, nem pedig a világ felszínének
változó esetlegességei. Az előbbiek nem változnak,
az utóbbiak pedig az eklektika által nyújtott végtelen
szabadságban keveredhetnek (Kentaur oly jól keve-
ri is őket, hogy mellesleg elnyerte a legjobb díszlet
díját).

Az eklektika azért is helyénvaló, mert éppen
azt hangsúlyozza vele a rendező, hogy a csoma-
golás változik - ilyen értelemben „haladunk" -, de
a lényeg változatlan. Ez utóbbiban lehet bízni:
esély van a csodára. Esély van arra, hogy
Rosalinda és Orlando nem mennek el egymás
mellett ebben az ezredfordulós káoszban, és a
világot áruló brókerüvöltésben még meghallják
azt a zenét. Azt meghallani persze inkább az
erdőben lehet. Kérdés, van-e még erdő bárhol is.
Eszenyi azt mondja, kell lennie. Ha máshol nem,
háta színpadon. Jólesik ezt elhinni - még ha mi
csak a nézőtéren ülünk is.

Eszenyi Enikő rendezésének záróképe
(Jana Nemcoková felvételei)


