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aub Jánostól A vihar bemutatójakor
megkérdezték egy rádióműsorban,
hogy miről szól ma neki Shakespeare
e remekműve. A rendező szeliden, de
határozottan visszautasította a kér-

dést, mondván: idegen tőle minden olyan
prekoncepció, értelmezés vagy üzenet,
amelyet a kérdés sugall. öt csupán a darab
érdekli, azt és csak azt igyekszik
színpadra állítani. De mivel az előadás
nem szakítható ki a valóságból, bizonyos
mértékben reflektál azokra a problémákra
is, amelyek az embereket - őt, a színésze-
ket és a nézőket egyaránt - éppen foglal-
koztatják. Ennyiben s csak ennyiben te-
kinthető egy előadás időszerűnek, s nem
úgy, hogy ő, a rendező előre megszabja,
miről szóljon a mű.

Nézve a Nemzeti Színház derűsen szép
előadását, a tiszteletreméltó alkotói alap-
állás és a produkció között némi ellentét
fedezhető fel. Ugyanis Taub János a drá-
mát következetesen érvényesített drama-
turgiai-rendezői szempontok szerint vitte
színre. S e szempontok korántsem csak
esztétikaiak.

Ez a remekmű, amely oly nehezen en-
gedi megfejtetni magát, „egyáltalán nem
az, aminek látszik; szigeten játszódik és
mégsem szigeten; egy nap alatt (ponto-
sabban négy óra alatt) és mégsem egy
nap alatt; a vihar olyan eseménysorozatot

Prospero és tündérei

vált ki, amely a vihar elülte után is tovább-
viharzik; a bájos pásztorjáték természete-
sen foglal magában rontást, gyilkosságot,
cselszövést és erőszakot; ez a darab Sha-
kespeare tökéletes végső üzenete, ez a
darab az ember egész létével foglalkozik"
- fejti ki Peter Brook, aki háromszor is
rendezte A vihart.

A nálunk viszonylag ritkán, másutt --
főleg Angliában - igen gyakran játszott
dráma sokrétű megközelítéséről csupán e
században beszélhetünk, hiszen évszáza-
dokig különböző átiratokban látványos,
romantikus mesejátéknak tekintették A
vihart. A modern Shakespeare-filológia s
különösen Jan Kott elemzése mutatta ki a
dráma mélyebb rétegeit, a mesés felszín
alatti drámai magot, annak a történelem-
szemléletnek a kifejeződését, amely
sokkal egyértelműbben jelenik meg a
király-drámákban, illetve a nagy
tragédiákban. Eszerint A viharban is
kimutatható a hatalomért folyó küzdelem
végeérhetetlen láncolata: Antonio elűzte
prosperót Milánó trónjáról, Prospero
elvette a szigetet Calibantól, Sebastian
meg akarja ölni Alonsót, Nápoly királyát, s
mindezek buffómegfelelőjeként Stephano,
Trinculo és Caliban meg szeretné szerezni
a hatalmat Prosperótól. A Nagy
Mechanizmus rendje azonban itt megtörik:
végül nem valamilyen újabb hatalomra
áhítozó erő jelenik meg a színen, jelezve a
Történelem kör-

forgását, hanem visszaáll a kiindulóhely-
zet: Prospero visszatér Milánóba, Alonso
marad Nápoly uralkodója, a sziget ismét
Calibané lesz. Ilyen idilli lenne a befeje-
zés? Látszólag igen. De több kutató fel-
hívja a figyelmét arra, hogy Antonio az
ötödik felvonásban végig hallgat, nem
vesz részt az általános megbékélésben.
Vár. Kivár. S az sem kerülheti el figyel-
münket, hogy Prospero zárómonológja
milyen rezignált, keserű, kiábrándult han-
gú. Visszatérése aligha győzelmi indulók,
inkább gyászzene hangjai mellett zajlik
majd le.

Ezekre a komor eseményekre utal
Brook is idézett megállapításában. Ezek
ellenpontozzák Ferdinánd-Miranda-idill
képeit, ezek adnak fenyegető felhangot a
komikus epizódoknak, ezek teszik oly
megdöbbentővé Miranda ötödik felvo-
násbeli felkiáltását a hajótöröttek cso-
portja láttán: „Be szépek/ Az emberek! Ó,
drága újvilág," hiszen csupa gazemberrel
áll szemközt, s ezért oly keserű Prospero
reakciója: „Új - neked" (mármint annak,
aki az apján és Calibanon kívül más férfit
nem látott még). (Babits Mihály fordítása)

Végül is ez az ellentmondásos világ
mesei keretben, a művészet varázslatos
közegében jelenik meg. Ugyanaz ad hatal-
mat Prosperónak a természet, az elemek
és az emberek feletti uralmához, mint ami
előzőleg a vesztét okozta: a könyv, a
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tudás, a művészet. A humanizált tudás és
a művészet ad erőt számára, hogy jogos-
nak tűnő bosszúja helyett a sérelmeken
felülemelkedni tudók bölcsességével
megbocsásson ellenfeleinek. De tudjuk,
ez a gesztus csak a mesékben lehetséges.
Ettől oly szomorú Shakespeare utolsónak
tekintett műve.

Taub Jánost történelmi tudása és jelen
idejű tapasztalata arra késztette, hogy a
feltétlen megbocsátást tekintse előadása
vezérmotívumának. Körültekintve szű-
kebb és tágabb környezetében, figyelve a
hazánk politikai csatározásaiban osztoga-
tott fair és kevésbé fair ütésekre, a
határainkon túli atrocitásokra,
gyűlölködésekre, a nemzetiségek, a
kisebbségek áldatlan helyzetére,
alighanem jogos az előadás egészéből
kiérződő, aggódva kérlelő kiáltás, amely a
megbocsátást sürgeti. Taub is tudja, látja
az ellentéteket, a feszültségeket, az
ellenségeskedéseket, de tudatosan nem
ezeket mutatja meg, hanem a
humanizmus gesztusát erősíti fel. Ezáltal
a mű mesei, lágyabb színei ragyognak fel,
s halványabbakká válnak a keserűbb, tra-
gikus rétegekbe világító epizódok. Sha-
kespeare tudta, hogy a megbékélés csak
mesés közegbe ágyazva születhet meg
egyik percrő l a másikra. Taub akarja,
szuggerálja a megbékélés szükségessé-
gét, ezért hangsúlyozza a darab mesesze-
rűségét. Ez kétségtelenül a belső kiegyen-
lítettség némi megbomlásával jár, ugyan-
akkor a rendező i-dramaturgiai beavatko-
zás vitathatatlnaul céltudatos és követke-
zetes, s a megvalósítás a maga nemében
remek.

A rendező megtartotta a darab kettős
expozíciós, illetve lezáró jellegű keretét,
de kissé át is alakította azt. A voltaképpeni
természeti katasztrófát, a vihart megjele-
nítő első jelenetet lényegében elhagyta,
helyette az esemény érzékeltetésére stili-
zált mozgású táncepizóddal kezdi az előa-
dást. A második expozíciót, Prospero -
Mirandát felvilágosító - erősen megrövi-
dített monológját tekinti a mű igazi elindí-
tójának.

A kettős kezdés színpadi megelevení-
tése igen szép. Fekete leplekkel körülvett,
sötét színpadon Mártha István kifejező és
drámai zenéjére fehér ruhás alakok moz-
gása jeleníti meg a vihart. A nézőtér felé
erősen lejtő színpad közepén, a közönség-
nek háttal áll Prospero. Amikor karját a
magasba emeli, elcsendesedik a hangza-
var, eltűnnek az alakok, s miközben kifor-
dul a ballonkabátos férfi, előbújik mögüle
a mezítlábas, „alig ruhás" Miranda. A

fekete világban, egy kopffal megvilágítva
kezdi el mesélni száműzetésük történetét
Prospero. Amikor szigetre érkezésükről
szól, ismét magasba lendül a keze; inté-
sére a fekete leplek lehullnak, s vakító
fehérré válik a színpada színpadon, mind-
az, amit Prospero elmesél, az itt és most
„be lesz mutatva", „el lesz játszva". Ha a
darab költői mese, az előadás jelentőség-
teljessé tett színi spektákulum. Ha a
dráma értelmezőinek nagy része úgy vél-
te, hogy Prosperóban Shakespeare saját
magát mintázta meg, úgy az előadás
Prosperójában a rendező, Taub János is
megjelenik.

Ahogy a bevezető kettős szerkezetű, a
befejezés is az. Prospero megbocsát el-
lenfeleinek, igazságot tesz, eltöri pálcáját.
Többé nincs szüksége varázslatra. Vége
az előadásnak. S ekkor a színész, Sinko-
vits Imre lelép az előadásbeli színpadról a
színház színpadára, előre jön a nézőkhöz,
s egy kicsit Prosperóként, egy kicsit civil-

Reviczky Gábor, Eperjes Károly és Bubik István
clown-triója

ként mondja el az epilógust, s szólít fel
bennünket is az általános megbékélésre.
Mintegy kezet nyújt a nézőknek. Ha nem is
úgy, ahogy a Szent ivánéj i á l o m végén
Brook színészei tették, de lélekben
hasonlóan.

S ami a kettő, az expozíciók és az epiló-
gusok között történik? Az egy hatásos, a
cselekmény három főszálának megfele-
lően hol artisztikus, hol roppant mulatsá-
gos, hol szeliden ironikus színjáték.

Prospero ellenségei a színpad mélyén
lassú mozdulatokkal lépnek fel az emel-
vényre, s egymás mellett, mintegy csatár-
láncban, lassan araszolnak a nézők felé.
Mintha panoptikumfigurák lennének a fe-
hér öltönyös, kalapos udvari emberek, a
vállukra vetett felöltővel. Lassúak a moz-
dulatok, lassú és halk a beszéd, mintha
álom lenne a mesében. Elvontak az ala-
kok, s ettől elvonttá és súlytalanná válik a
Prospero sorsát ellenpontozó epizódsor.

Miranda és Ferdinánd, a két gyerekfel-
nőtt ugyanolyan infantilizált, mint ami-
lyenné egész korosztályokat tett a kelet-
európai konszolidáció az elmúlt évtize-
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dekben. Ráckevei Anna pontosan
eljátssza a fiatalokról mások által
kialakított képhez való alkalmazkodás
minden jellegzetes megnyilvánulását.
Mirandája úgy csodálkozik rá mindenre,
amit apja elévarázsol, hogy a tényleges
csodálkozást egy kicsit eltúlozza; csak
annyira, amennyire egy jó tanulónak és
gyereknek illik. Naivitás és rafinéria (az
udvar embe

Prospero: Sinkovits Imre

Reviczky Gábor (Stephano) és Eperjes Károly
(Trinculo) (Koncz Zsuzsa felvételei)

reire például egyértelműen mint férfiakra
tekint) keveredik a színésznő játékában, s
ettől az általában haloványnak játszott
nőalak élettel telik meg. Bája és iróniája
van alakításának. Miképpen Rubold Ödön
Ferdinándjának is. A színész szemüvege-
sen, suta, ügyetlen mozdulatokkal jelenik
meg, mintha Jiři Menzelt látnánk valame-
lyik szerepében. Bábos gesztusok, szag-
gatott mozgás jellemzik, amikor Ariel
elénk varázsolja. De a szerelem felszaba-
dítja, mozgása is természetes lesz (kár,
hogy a változás folyamata elnagyolt). Vál-
tozatlan marad viszont a Mirandáéhoz
hasonló infantilizmus ironikus ábrázolása.

Érdekesen értelmezi át a rendező a szi-
getlakók figuráját. Arielt egyre gyakrabban
szokás úgy jellemezni, mint akit nem
csupán kényszerű engedelmesség, de
erős vonzalom is köt Prosperóhoz. Taub
János ezt a vonzalmat csaknem egyértel-
művé teszi. Kerekes Éva felszabadult re-
meklése egy apjához természetes szere-
tettel-szerelemmel vonzódó lányt állít
elénk. Tündéri kobold, esetlen bohóc és
szeretetre vágyó gyerek egyszerre. Az elő-
adás két szép pillanata: amikor Prosperót
ráveszi, hogy ne a bosszún járjon az esze,
hanem legyen nagylelkű a hajótöröttek-
hez, illetve amikor Prospero elbocsátja.
Kerekes Éva Arielje nem tud mit kezdeni a
hirtelen rászakadt szabadsággal, hiába
vágyott rá oly nagyon. Nem tud elsza-
kadni Prosperótól. A színésznő csak áll
Mestere közelében, szomorúan s szeretet-
tel nézi, sem elmenni, sem maradni nem
tud; ezt a köztes létet jeleníti meg hitele-
sen Kerekes Éva.

Furcsamód ebben az előadásban Cali-
ban is egy nagy gyerek, aki Arielhez ha-
sonlóan nagyon szeretne szabad lenni.

Ahogy a hajótöröttek sem igazi ellenfelei
Prosperónak, Caliban sem az. Bubik Ist-
ván Calibanja ínkább nagyra nőtt, bikae-
rős, de szellemileg kissé visszamaradt
fiatalember, olyan, akivel nem szokott a
család dicsekedni. Ez a megközelítés
ugyan jó néhány helyen ellentmond a
szövegnek, de végül is elfogadtatja ma-
gát, mindenekelőtt azért, mert Bubik kitű-
nően illeszkedik a darab komikus kettősé-
hez; a Reviczky Gáborral és Eperjes
Károllyal alkotott trió az előadás
elementáris erejű mozgatója. Eperjest és
Reviczkyt mai ruhába oltott klasszikus
clown-jelmezbe bújtatta Szakács Györgyi
jelmez-tervező. Reviczky az intellektuális,
Eperjes a buta bohóctípust testesíti meg.
Kettősük a bohócjáték magasiskolája. E két
színész mindent tud, amit e műfajban tudni
kell s lehet. Jeleneteik mozgatója Eperjes,
de a mélyebb, keserű, fekete humor
Reviczky sajátja. Valamiképpen ők is
inkább infantiIizáltak, mint veszélyesek.

S végül mindennek az irányítója: Pros-
pero - Sinkovits Imre. Újra meg újra
bebizonyosodik számomra, hogy a nem-
zeti hősök állandó megformálója igazából
vérbeli clown. Taub és Sinkovits közös
eredménye, hogy ezúttal Prospero nem
patetikus-misztikus varázsló, nem a mű-
vész önsajnáló megtestesítője, hanem
gyarló, de a többieknél bölcsebb, irányítani
tudó ember. Akinek például humora is van!
Olyan személy, aki időnként el-érzékenyül
ugyan, de máskor ironikusan-önironikusan
tudja szemlélni környezetét és saját
magát; olyan mágus, aki élvezi a „csodát",
a látványos színpadi effektusokat
(függőleges, kasírozott terülj-terülj
asztalkám ereszkedik le a zsinórpadlásról,
ugyanonnan jelennek meg a Szecsuáni
jó le lket idéző ,,léghajóban" a házasságot
megáldó istennők stb.), ugyanakkor meg-
rendülve áll az igazi csoda, az emberi
lelkek megnyílása előtt. A színészi teatrali-
tás többnyire összhangban van a figura
teatralitásával, s az ebből való kilépések
pillanatai az előadás igazi, szép, emberi
mozzanatai.

Szép tehát az előadás. Helyenként meg-
indító, megrendítő, máskor kacagtató. De
mindenekelőtt szép. Öröm tölti el a nézőt a
produkciót szemlélve. S csak később,
amikor kijön a színházból, s ismét találko-
zik a valósággal, amikor kikerül abból a
szigetből, amelyet az előadás teremtett
köréje, akkor tűnődik el: nem túl idilli a
megbékélésnek ez a taubi gesztusa?


