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A V I H A R
A V Í G S Z Í N H Á Z B A N

Ha végre kitörne. Ha remélhetnénk. Ha
végre olyan erővel, ahogy írva van, és olyan
színpadon, amely enged efféle erőknek. Ha
végigsöpörne egy mindennél fontosabb fer-
geteg, hogy egyszerre tisztítson és
pusztítson, már miként ez viharok dolga
volna, minden feszültséget a végsőkig
fokozva, hogy a „költői meteorológia"
formáját öltse mind-az, ami lelki, történelmi,
metafizikai, színházi - vagyis hát emberi.

„Impossibile", hogy Strehlert idézzük,
amikor Milánóban vitte színre emlékezetes
Viharát. Lehetetlen.

Míg mi sem csábítóbb ennél a lehetetlen-
ségnél. A vihar megrendezésénél tehát,
amely dráma - közismerten - Shakespeare
elégikusan összegző búcsújának volt formá-
ja, színpadi formája mégpedig: amikor pá-
lyája végén, de életének csak „késő délután-

ján" egyszerre teremtő erővé, sőt, forma-
nyelvvé vált ez az ihlető „ impossibile" - ha
egyszer már sem a színpad, sem a színmű-
írás nem lehetséges többé, akkor éppen ez a
lehetetlenség találja meg a maga formáját
maradandóan és tanulságosan.

„Ha a viharnak csak a felét sikerül be-
mutatnom - folytatta Strehler, ugyanakkor,
ugyanott -, az már csoda lesz."

Mert hiszen itt a félsikerhez is csodák
szükségesek. Mégpedig kétszeresen is: egy-
felől mint az értés és értelmezés csodája,
amely számára megnyílna ez az enigma-
tikus, rejtőző és ezért talán leggazdagabb
Shakespeare-szöveg (ne feledjük ugye: A
vihar mégiscsak szöveg). Másfelől pedig
volnának azok a csodák, amelyeket varázs-
ban és varázslatban járatlan nézők előtt kell
megjeleníteni, mégpedig pontosan: stilizá-

ciónak itt már nincs helye, a varázslat konk-
rétan követeli a maga szerepét a deszkákon,
félre a pauperizálódó fantázia filléres kel-
lékeivel - váljék végre közvetlen élménnyé
és látvánnyá mindaz, amiben nem hinni
persze Shakespeare óta minden generáció
alaposan megtanult. Annyira persze még-
sem tanult meg, hogy ebből a tanulságból
következhetne bármi is.

„Impossibile": tehát figyelmünkre, neki-
rugaszkodásunkra egyedül érdemes, hihetik -
joggal - radikális és fiatal színházcsinálók.
Hiszen mindaz, ami színpadjainkon ma-
napság, ugye, „possibile", az mintha éppen-
séggel viharosan távolodna mindentől, ami
színház, ami csoda, ami varázslat: pedig
talán éppen ennél a lehetetlenségnél kez-
dődik az a birodalom, ami egyszer megint a
színház szinonimájává válhatnék.

Prospero (Hegedűs D. Géza) drogmámorban
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No és aligha van még egy olyan darab,
amely ilyen könnyedén mozogna a lehet-
ségesen túli birodalomban, ott tehát, ahol az
„impossibile" csak annak volna lenyomata,
ami mégiscsak „possibile", mert hiszen csoda,
varázslat, képzelet, illúzió (színház!) sem
igen táplálkozhat másból, mint ami lehető-
ségünk, tapasztalatunk, élményünk volt, vol-
na és lehet.

Alföldi pontosan tudja mindezt. Talán
túlzottan is pontosan tudja, de hát erről majd
később. Ezért, hogy éppen ő szembesíti ezt a
tudását a maga olvasatával, A vihar szöve-
gével tehát, sorról sorra és lapról lapra,
hűségesen és merészen, és konvenciótlanul.
Hiszen korábban tudott és mert ugyanígy
Sirályt és A velencei kalmárt olvasni és
érteni, mégpedig konvenciótlan naivitása
révén egészen másféle tudással, mint ami
mindaddig egyedül „lehetséges" tudásnak
tűnt, és az ő következetes lehetetlenségéből
sokszor jelentős előadások születtek: egy-
szerre autentikusan merészek és radikálisan
hűségesek, ez pedig több mint erény.

Mi sem kínálkozóbb tehát - gondolhat-
nánk nagyon is jogosan -, mint ennek a
meteorológiai „Zeitstück" -nek alapvető és
fergeteges újragondolása, és a lendület ismét
csak Alföldi készséges alkotótársa lesz, mint
Rácz Erzsébet és mint naiv konven-
ciótlansága - hogy majd, itt, most, a Szent
István körúton kitör. A vihar. Végre.

Két meghatározó ötlet - vagy inkább:
kompozicionális felismerés - lábán áll az
előadás, és ez szabja meg azután a további
ötletek statikáját. Az egyik: Prospero, a
mindig őszbe csavarodó, mágikus pátriárka,
hajlott korú sztárok jutalomjátéka, hirtelen -
és Shakespeare szellemében - évtizedeket
fiatalodik. A maga fénykorát - de legalábbis
érett férfikorát - élő Hegedűs D. Géza rezig-
nált energiájával, kipróbált erejével és
melankolikussá súlyosodó tapasztalataival
azt sugallja: ennek a világnak lesz mostan
vége, mert egyáltalán nem az élet alkonyán,
hanem inkább délutánján kell rádöbbenni
arra, ami Prospero bölcsességében testet ölt:
hogy ideje nem biológiailag járt le (akkor
ugyanis minden természeti törvények dolga
pusztán), hanem szellemileg és szemléletileg
(akkor pedig színházban volnánk). Alföldi
tehát itt is, most is mer jól olvasni, vagy
legalábbis pontosan: a tizenöt éves Miranda
apja ugyanis miért lenne idősebb, mondjuk,
negyvenöt évesnél, akkor pedig, ugye,
szellemek és hormonok még másról szólnak,
mint egy egész hosszú élet terhével és őszbe
csavarodva.

A másik felismerés jóval kockázatosabb
és - hosszabb távon - sajnálatosabb is, még-
pedig a varázslatok indítékát illetően. A
csodáknak és elszabaduló képzeletvilágnak
ugyanis a Szent István körúton rendkívül e
világi alkalma lesz, voltaképpen ennek az
egész viharnak és minden velejárójának -
mégpedig egy adag heroin, a Szigetről el-
nevezett drogdiszkó limbusán. „Anyag" és
véna kérdése az egész, meg a bejuttatásé,
kész. Ha ez a dózis az ötödik felvonás vé-
gére halálosnak bizonyul is, és a hátsó
utcából a színpadra beszirénázó mentőautó
majd vészjóslóan viszi el a mámorával
rosszul gazdálkodó drogliberális értelmi

ségit, ez a baleset mégsem válhat részévé
az előadás egyébként merész logikájának,
megmarad végzetes túladagolásnak, szem-
beszegülve Prospero és Shakespeare tudásá-
val is, hiszen sem a varázslat indítéka, sem
káprázata, sem lezárulása éppen nem bioló-
gia vagy biokémia dolga volna, hanem fan-
táziáé, szellemé és csodáé.

A dózis így lesz esztétikailag végzetessé,
mert az „impossibile" értelmezését a -- lehe-
tetlenséget egyébként joggal kísértő - ren-
dező mégiscsak ,,possibile" végezte, ennek

kö retkeztében pedig saját fantáziavilágát
szorította nagyon is csodátlan keretek közé.
Sajnálatosan és persze érthetően - sőt: akár
még rokonszenvesen is, de mit számít szim-
pátia és megértés, ha egyszer A vihar a tét.

Mert mindaz, ami ezután következik -
vagyis az előadás maga - , minden kápráza-
tával, varázslatával és tüneményes fantasz-
tikumával együtt elveszíti olyannyira fon-
tos, poétikai jelentőségű idézőjeleit. Hiszen
minden marad odabent, a mesterségesen
kábított tudatban. Mással pedig a szöveg

Kaszás Attila (Caliban), Hajdú István (Trinculo) és
Fesztbaum Béla (Stephano)
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természete révén nemigen lehet gazdálkod-
ni: a meseszövés - közismerten - egyszerű, a
feszült színpadi események a dráma
epikumában többnyire feloldódnak, s min-
den epizóddal, tréfával, veszedelemmel
együtt meglehetős szükségszerűséggel gör-
dül előre a történet az egyedül lehetséges
(boldog?) végkifejlet felé. Lévén a főhős
mégiscsak - akárcsak az őt szolgáló, kezes
demiurgosz - ontológiailag „magasabb
rendű", mint ellenfelei.

Az értelmezői mozgástér így szűkül a
térre magára: a színpadi térre, mely a hero-
innal a diszkó teréből virtuálisan végtelenné
tágul, míg szembeszökően és szándékosan
marad mesterséges mégis. Az értelmezéshez,
Shakespeare-hez és Prosperóhoz pedig annyi
köze lesz, hogy ezen belül kaphatnak majd
helyet: hol másutt? Ami azonban dra-
maturgiai szükségszerűségében nem jöhetett
létre, az dekorativitásában döbbenetes erővel
mégiscsak létrejött: megjelent, mond-
hatnánk, és így hozta létre azt a világot,
melyet már csakis a túlstimulált tudat uni-
verzumában kereshetünk, nem a tengereken,
nem is a költői fantázia sötét vizein.

Maga a dekorativitás válik így a legfőbb
dramaturgiai erővé - s ez feltétlenül Alföldi
s vele a díszleteket (Kentaur), fényeket
(Móray Ernő), ruhákat (Bartha Andrea),
mozgást (Király Attila), videót (Tóth Zsolt)
- és mindazt, ami még a totális illúziókeltés
részévé válhat - alkotó csapat tehetségét di-
cséri, hogy hazai terekben efféle gazdag és
totális víziót „varázsolhattak", úgymond, a
Vígszínház sokat látott deszkáira, és szinte
rábízhatták fantáziájukra a darabot magát.
Csakhogy éppen ettől lett a varázslat sajná-
latosan mesterségessé, míg Shakespeare-nél
még egyáltalán nem volt az, és míg az ő
közönsége jól tudta, hogy Ariel melyik
köpenyében játszik láthatatlant, s a fiatalo-
kat miféle gépezet emeli majd a mesebeli
magasságba, és ez a tudás mégsem törte meg
a varázst - Alföldinek azonban totális
illúziókeltéssel kell próbálkoznia egy olyan
korban, amelyben már mindenféle varázs
széttörött, s ettől persze egyszerre kápráza-
tosabb lesz a mágikusnak láttatott világ - és
csillogásában is szánalmasabb, hiábavalóbb,
reménytelenebb, minden pompája ellenére
(és által), amolyan ezredvégi technológiai
szakvásár.

Hogy Prospero szavával éljünk: „durva
bűbáj".

Pedig rendkívüli erejű vizualitással for-
málja meg Alföldi a tereket: a mesterséges
csillagfény alatt, a Szigetet körülölelő uni-
verzum fémdobozába zárva, a virtuóz módon
kezelt színpad minden adottságát vízióvá
komponálva, amelynek horizontján még-
iscsak ott a Sziget-sivatag, hogy a finálé
előtti percekben majd hirtelen elváljon tér a
tértől, és egyszerre a látomás a magasba
emelkedjék, hogy a lehulló, vöröses por
közepette magára maradjon Prospero, míg
hidraulikával és emelőkkel lefoszlik róla a
varázs, s a kucorgó, de szabad Ariel eltűnik
valahol, az örökre értelmét vesztett magas-
ságban.

A képek drámai ereje dekorativitásukon
túl abból a dinamizmusból is következik,
ahogy a minden irányból vetülő fények, az

elmozduló síkok és az ezekre vetített ábrá-
zolatok nyomán mozgással és testekkel tölti
meg Alföldi a teret. A dekorativitás így
válik tehát dinamikussá, s ez olykor csak-
nem drámai. Itt ugyanis elmosódik test és
tér határa - mint például a pazar és szel-
lemes jelmezek test-persziflázsainál -, bár
ezzel azután el is különül a fantáziavilág
hőseinek színpompás illúziója az úgyneve-
zett való világ szereplőinek elnagyoltan mai
kosztümjeitől - sajnálatosan közöttük egé-
szen Prospero és Miranda öltözetéig, ez
utóbbin már nemigen segíthet sem a nászi
holmi, sem a lebegő buborékon áttűnő, gaz-
dag meztelenség.

A Sziget mindezek talajaként előbb amo-
lyan miniatürizált „Marlboro-country"-nak
tűnik, vöröses kanyonjaival, lekoptatott és
újvilágbeli szikláival - amit azután a rende-
ző tovább-továbbformál, szellemek fanyarul

ironikus asszisztenciájával (barnára festett
bőrű, virtuális ágyékkötőt viselő, remek
testű férfiak alakjában), hogy a tér a cselek-
ményhez simuljon és a cselekmény a va-
rázshoz. Ekként villannának fel annak a
gondolkodásmódnak a keretei, amely nem-
csak testet és mozgást, de ennek nyomán
színpadot és cselekményt is egészen új
értelemben határozna meg.

Csakhogy éppen ezeknek a színi inven-
cióknak és gondolatkísérleteknek a kont-
rasztjaként feltűnőbbek az értelmezés felol-
datlan görcsei. Mint éppenséggel a barnák
ügyében. Hiszen a szörnyű Sycorax meg-
mutatásakor éppúgy, mint Caliban egész
alakjának megformálásakor, mintha szétfosz-
lana a prosperói szelídség varázslatosan
öntudatos mosolya, hogy kivillanjon mö-
güle az újkorral „magára találó" európai
ember modern - civilizációs - barbariz-
musának öntelt vigyora, amely a másfélék
mágiáját primitívnek véli, szokásaikat
emberevőnek, rituáléjukat karikatúrának,

antropológiai státusukat tehát nagyon is vi-
tathatónak. Ha ez az agresszív empátiahiány
érthető és értelmezhető is Shakespeare ko-
rában - bár a költő maga pontosan fogalmaz-
ta meg különvéleményét például Calibán-
nal, mondván, hogy Prospero a könyvei
nélkül „oly buta, mint én vagyok" -, Alföldi
az értelmezés rangjára emelt dekorativitás
és egyszerűsített hatáskeltés érdekében úgy
pillant az Európán kívüli kultúrák rekvizitu-
maira és szokásaira, mint ahogy a korai
gyarmatosítók szerettek pillantani, s míg a
természeti népek naivan emberi arcvonásai
kérdésessé válnak, addig a társadalmon be-
lül praktizáló szörnyetegek - az össze-
esküvők - antropológiai minőségét ugyanez
az előadás nem vitatja. Ez a szemlélet pedig
azért okozhat szomorú megütközést, mert az
elvontságok és káprázatok között olyannyi-
ra konkrétan mutatkozik meg, mint például

a - remeklő! - Kaszás Attila dialektusában,
nemigen hagyva kétséget a vademberek je-
lenlegi hátországa felől.

Itt pedig ismét csak a csodátlanításról van
szó. Mert szétfoszlott hitünk a varázs-
latban, minden jelenségnek „reális" magya-
rázata, logikája s ekként érvénye lesz, míg
az egész realitása mégsem hihető. A Sziget
immár nem a horizonton túl, de mégiscsak
valahol az óceánban volna, ahol különféle
zabolátlan lények és lelkek tanyáznak -
hanem a kék busz vonalán található, bizton-
sági emberek őrzik, s a varázslat mester-
séges úton, de előidézhető.

Ez pedig igencsak próbára teszi a szí-
nészek játékát. Hegedűs halk bölcsességgel
teremti meg saját rezignációjának gazdag
légkörét, ám lélektanilag építené fel azt, ami
részben történelmi-sematikus, részben misz-
tikus-fantasztikus, tehát kétszeresen is
ellentmond a pszichológiának. Könyvei
ekként lesznek inkább színészi kellékei,
semmint személyiségének és uralmának

Kolovratnik Krisztián (Ferdinánd), Varga Gabriella (Miranda) és Hegedűs D. Géza
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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hatalmas árnyképei - éppen azok a kötetek,
amelyek (nemcsak tudjuk, de idézetei révén
minduntalan szembesülni vagyunk kényte-
lenek vele) Greenaway számára A vihar-
filmje címszereplőivé váltak. Kútvölgyi
Arielje már sokkal határozottabb iróniával
szemléli a pszichológiát és az ettől meg-
határozott emberi viszonyokat, ám az ő böl-
csessége óhatatlanul csak „alkalmazott tu-
dás" lehet, mely Prospero szolgálatán ke-
resztül mégiscsak saját szabadságára tör:
szelíd humora és erőszakos manipulációi így
lesznek alárendelve a főhős szellemének -
egészen azután az ő értelmét vesztett
szabadulásáig.

Caliban pedig, az egykori „jó vadember"
parafrázisa, a Szigeten valaha élt szellemek
pajtása és legitim ura - Prospero igájában
így lesz fahordóvá és Miranda reménytelen
hódolójává, később vágyakozó zsarnok-
gyilkossá és meghunyászkodó vesztessé, ám
Kaszás feledhetetlen alakítása révén a remek
torzrajz inkább utal saját szemléletünk
torzulásaira, semmint annak a léleknek a
sajátosságaira, amelynek titkaihoz nincs
kulcsunk, csak erőnk van, és hatalmunk van.

Európa, jól tudjuk, az újkortól kezdődően
az efféle szigetekhez így közeledett: erővel
és hatalommal. Tengeren és képzeletben

egyaránt. Mint ahogy a Szigetre - a diszkóra
- nyíló ajtóban is ott állnak az erőszak
emberei, és ahol az elvonási tüneteibe
csaknem belerokkanó elő-Miranda, Varga
Gabriella ugyanúgy az erőszak - bár némi
készpénzért eltűrt erőszak - áldozata lesz,
mint a hajléktalan a maga kutyájával. Ebből a
hagyományos sivárságból a kilépés ugyan-
ilyen sivár, és csak a vágyódó, hontalan
képzelet népesítheti be a Szigetet álomalak-
jaival és epizódjaival: amíg tart a kábítószer
hatása, de nem tovább.

Mert különben mi más a vihar, mint pusz-
ta meteorológia'? Aki pedig tart tőle, vegyen
magához esernyőt - aligha van szomorúbban
önironikus kellék az előadásban, mint
Prospero kopott, fekete ernyője, varázspál-
cája helyett.

Az esernyő törhetetlen persze, az emble-
matikusan ismert, várt és döntő pillanat el-
marad. A varázslatot nem a melankolikus
Prospero döntése töri meg, nem is nagy ívű
konklúziói, hanem szervezetének működé-
se: a biológia maga, mert hát a túladagolás
nem elviselhető. Ilyen egyszerű ez itt, bi-
zony. Ennek az egyszerűségnek pedig
szörnyű ára van, mert tiszta, világos
fényében minden ragyogás, a képzeletvilág
és költészet varázslata és csillogása szé

pen és feltartóztathatatlanul fakulni kezd.
„Olyan szövetből vagyunk, mint álmaink" -
mondja Prospero. Ez pedig itt és most
ennyi: szerekkel provokált mámor és a
döntő szót kimondó élettan.

iába jön majd a gyermek a mentőautó
nyomán, hiába idézi a halhatatlan sorokat,
már tudjuk -- és ebből az előadásból tudjuk
-, ő is csak test. Csak biológia. Más nincs.

A vihar pedig megmarad légköri jelen-
ségnek. Milyen sivár is ez.

N A G Y A N D R Á S

Shakespeare: A vihar (Vígszínház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet:
Kentaur. Jelmez: Bartha Andrea. Zene:
Presser Gábor. Mozgás: Király Attila.
Rendezte: Alföldi Róbert.
Szereplők: Borbiczki Ferenc, Hujber Ferenc
f. h., Hegedűs D. Géza, Oberfrank Pál,
Kolovratnik Krisztián f. II., Vallai Péter,
Csőre Gábor, Kaszás Attila, Hajdu István,
Fesztbaum Béla, Gyuriska János f. II.,

Varga Gabriella f h., Kútvölgyi Erzsébet,
Polyák Lilla f. h., Buza Tímea f. h.

SHAKESPEARE ÉS A DROG
Az elmúlt száz év története a drogos szub-
kultúrát három nagy hullámban sodorta
össze a magaskultúrával: a század elején, a
hatvanas években és a kilencvenes évek
második felében. Ez utóbbi alkalommal a
tudatos recycling-elven működő posztmo-
dern találkozott a kémiával. Az ezredvég
közönsége előtt egyszeriben feltárult a
klasszikus műkincs gyíksavban áztatott
körképe, és e pszichedelikus tabló egyik
főalakjában a néző magát Shakespeare-t
vélte felfedezni. Shakespeare szemlátomást
a tudatmódosító szerek irányából is sokak
számára megfejthetővé vált. Ez a „réteg" és
a „generáció" határán tébláboló közönség
szinte már össze sem kacsint - mert annyira
egyértelműnek tartja, amit lát -, ha a szín-
padon vagy a filmvásznon a drámák felaj-
zott hőseinek kifordult, misztikumba hajló
világával szembesül. Egy csepp gondot sem
okoz számára, hogy a Macbeth negyedik
felvonásának barlangjába helyezze magát,

ahol a kimondhatatlanon munkálkodó bo-
szorkányok varázsüstjéből rémületes víziók
párolognak elő, és szinte otthonosan érzi
magát az olyan hírek között, mint hogy
Birnam felől megindult az erdő. Nem jön
zavarba, amikor Mercutio pár percre eltéved
saját gondolatai között, és ahelyett, hogy
eredeti szándéka szerint Romeót próbálná
rábeszélni a Capulet-bálra, hosszas, ám gya-
korlatilag teljesen összefüggéstelen elmé-
letet állít fel Mab királyné fonák üzelmeiről.
Mi több, e néző szilárd alapokat tulajdonít
Brabantio atyai aggodalmának, miszerint a
velencei mór bájitalok révén csábította el az
ifjú Desdemonát, és mély, nosztalgikus
megértéssel tekint Zubolyra, aki abban a
különös helyzetben találja magát, hogy
nyaktól fölfelé szamárrá változott, miköz-
ben egy tündérkirálynővel flörtöl. „Forralt
bor kell neked kenderkötélből" - javasolja
Cade a VI. Henrikben, és bizonyos lehet
benne, hogy az értő publikum meg is fontol-

ja a tanácsát. Shakespeare tehát ma is aktu-
ális. Hamlet transzcendentális dilemmája a
tinédzser-partik mindennapos témájává vált.
„Kis életünk álomba van kerítve"- mondja
Prospero, és monológját a drogkultúra
alapszövegének tekintik, nyilván nem ok
nélkül. Mert a zseni, a drogos és az őrült sok
mindenben hasonlítanak egymásra. Főként
abban, hogy sosem tesznek igazi
erőfeszítést, hogy létrehozzanak.,
megfogalmazzanak valamit. Egyszerűen
regisztrálnak: lejegyzik azt, ami éppen
előttük van. Azután már a puszta véletlenen
múlik, hogy ezt a jelenséget mikor nevezik
zseniálisnak, és mikor betegesnek:
„Sápadtan, mint az ünge, térd-vacogva, / S
oly szánalomra méltó egy alak, / Mintha
pokolból futna egyenest / Szörnyűt
beszélni..."
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