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A V I H A R K O L O Z S V Á R O N

SZEMFÉNYVESZTŐK
Még nem a vihart, egyelőre a tüzet éleszti
Prospero. A színpad közepén áll, egészen
elöl, lehajol, és kis tüzet rak. Nyugodtan
guggol, a semmibe néz. Szembenéz a kö-
zönséggel. Grieg: Peer Gynt, Vihar-tétel. Es
a vihar feltámad. Prospero mögött, a szín-
pad közepén, egy háromszor három méteres
üvegkockában, a hullámokban, füstben
meztelen alakok, mögöttük a király és
kísérete barokkvörös és flamandvörös ru-
hákban (díszlet: Vittorio Holtier, jelmez:
Georgeta Cara). Az üvegkocka a süllyedő
hajó. A kockában levők majdnem mozdulat-
lanok: a kép leginkább festményhez hason-
lít. („Képzőművésznek indultam" - mondja
egy '92-es interjúban Dragoş Galgoţiu, A
vihar rendezője.)

Két világ áll szemben. Alonso, a király
kíséretével: történeti ruhákban, talpig vörös
pompában, talpig királyként. Robusztus,
mint egy hatalmas festmény. Zárt térben, az
üvegkockában jelennek meg, ez a hajójuk,
koporsójuk, életük. Zárt történelemben,
nápolyi királyként. E vörös tömeg mögött
(az üvegkockán belül) ott egy életfa: lomb-
koronája neoncsövekből áll, törzse drót,
gyökere meg egyáltalán nincs. A gyökér
nélküli, élettelen életfa. Az életfa: szem-
fényvesztés. A másik világ a Prosperóé
(Csíky András), valami zöldes lódenben,
alatta zakó, a cipője rózsaszín. A tűz mellett
guggol: nyílt térben, határok nélküli,
deszkából ácsolt színpadon. Prospero ruhája,
rózsaszín cipője: időn kívüli, meghatá-
rozhatatlan korú, eredetű, jellegű. Nyílt tér,
amelyről nem tudni, hol van, mikor van.
Időtlennek lenni, kívül lenni persze nem
olyan látványos, sőt, egyáltalán nem lát-
ványos, ahogy Miranda (Kali Andrea) sem
az: rózsaszín egyenes ruhát és rózsaszín
lódent visel. Ariel (Dimény Áron) pedig:
mezítláb, rózsaszín pamutnadrágban, szürke
pulóverben, kinyúlt, mintás, leginkább ró-
zsaszín kardigánban. Nagy, '50-es évekbeli
rádiót hoz, benne zenét. A zenét Prospero
halkítja majd le, amikor elmagyarázza
Arielnek feladatát. Es Caliban (Bogdán
Zsolt): szakállas, agyonnyűtt frottír
fürdőköpeny-ben, koszos nadrágban, koszos
kézzel, arccal, lábbal. Mezítláb, mint Ariel.

Ahogy Prospero rendeli, Ferdinánd egy-
maga vetődik partra. Ő is az üvegkockából
lép ki Prospero szigetére, ő is talpig vörös-
ben van, mert ez a királyi egyenruha.
Mirandát meglátva, őmiatta lép ki a zárt
térből. Ferdinánd elkezd átöltözni.
Ferdinánd kilép a zárt világból, hogy
megtalálja társát Mirandában. Őneki hosszú
utat kell bejárnia, hogy jó szigetlakó váljék
belőle. Fokoza-

tosan megválik a vörös királyi egyenruha
darabjaitól, mígnem Prospero áldását adja
rájuk, és megajándékozza Ferdinándot egy
színjátékkal, amelyet tündéreivel játszat el.
Ferdinánd ekkor már teljesen meztelen:
fürdőkádból nézi végig a tündérek játékát (a
színpad közepén négyszögletes deszkakád,
belőle szép férfitest emelkedik ki, Ferdinánd
nyitja fel a kádat, és lép ki a gőzből). Hatházi
András Ferdinándja férfivá érik. Ferdinánd
a színjáték után felveszi Prospero szigeté-
nek kortalan egyenruháját. Megtörtént a
beavatás, kész az új emberpár.

A k a n n i b á l o k

A király (Alonso - Nagy Dezső) és kísérete
mindvégig együtt van, senki sem szakad le
közülük, legfeljebb néhányan elalszanak a
színen. Az immár partra vetődött flamand-
vörös sereg állóképben jelenik meg, és
mindvégig így is marad. Pózok, kimerevített
gesztusok, egy zászlós profilja, egy kivont
kard. Lenyűgöző, élettelen festmények.
Élettelen teatralitás. Kiléptek történelmi
idejükből és terükből, eljöttek Tuniszból, és
mennének Nápolyba. Itt állnak Prospero
szigetén, a nem tudni hol és mikor-ban,
ahová behozzák pózaikat, ruháikat és hatal-
mi harcukat. Es nem történik velük semmi.
Ezzel a vörös embertömeggel végül is nem
történik semmi. Hiába jön el a nagy szem-
besítés pillanata, Ariel hiába olvassa fejükre
egy bibliai próféta hangján bűneiket, min-
denkiét külön-külön, a szembesítésnek nincs
következménye.

Prospero a nagy szembesítés, leleplezés
pillanatára terített asztalt, bőségszarut ren-
del eléjük. De miféle terített asztal ez? A
felkínált táplálék nem más, mint Ariel ka-
maszos, törékeny teste. Ariel kinyújott kar-
ral, mint valami keresztre feszített félmezte-
len áldozat áll a színpad közepén, az ő teste
a csodás eledel, a „vegyétek és egyétek"
mintájára. A keresztre feszítés mítosza:
hiszen Ariel Prospero küldötte, a közvetítő.
Mindaddig hallgat, amíg valaki bele nem
mar a testébe. Mert ez a vörös tömeg mintha
kannibálokból állna, akik fel akarják falni
Arielt. Es akkor szólal meg, mondván: „Azért
jöttem, hogy emlékezzetek." A kannibálok
teátrálisan ámuldozva hallgatják. Később
előkerül a Kormányos (Venczel Péter), aki
elmondja (avagy újramondja), hogy mi is
történt valójában, hogyan menekültek meg a
viharból. A Kormányos természetesen vörös
egyenruhát visel, és mondókáját különböző
olasz operák dallamára adja elő.

A tömeg középpontja a tenor Kormányos, őt
körülveszi a még mindig ámuldozó vörös
tömeg (jelen van az új emberpár is), vala-
mennyien csatlakoznak a tenorhoz, és öröm-
mámorban úszva, a „vincero, vincero" ária
dallamára boldogan, könnyes szemmel
eldalolják csodálatos megmenekülésük
történetét. Tökéletes happy ending. Senki
sem emlékszik már itt a bűneire. A legfor-
róbb pillanatban előkerül egy riporter is. Ki
más lehetne, mint Ariel, aki teljesíti fela-
datait, előveszi ódivatú fényképezőgépét és
vakuját, és megörökíti a boldog, önfeledt
tömeget. A happy end a (szappan)operák
stílusában megtörtént.

C a l i b a n é s a C a l i b á n o k

Kik ezek, kikből áll ez a vörös tömeg? És
miben hasonlítanak Calibánra? Hogyan le-
het egymás mellé tenni ezt a pompás vörös
tömeget az ő történelmi idejével és Cali-
bánt, Prospero szigetének egyetlen ősla-
kosát, a szörnyet vagy dögöt, vagy valami
egyéb halszagú állatfajtát? Caliban nem
emberi lény, hanem boszorkány szülötte.
Szolga, alattvaló, kezdetben a Prosperóé,
majd átpártol Stephanóhoz, ehhez a részeges
Bacchushoz. Bogdán Zsolt Calibánja fizikai
lény, testi szükségletei vannak, eszik, iszik
(de még mennyire! főleg, amikor megismeri
a „nem földi italt", a bort, amit Stephano ad
neki), és benépesítené a szigetet kis
Calibánokkal Miranda közre-működésével
(ohó! tehát Caliban férfi, és férfiúi
szükségletei vannak). Es vonakodik
Prospero parancsainak engedelmeskedni,
nem érdekli Prospero tudása, tudománya,
megy az ösztönei után. Tehát ösztönlény, és
ösztönei azt súgják, hogy jobb a bor tu-
lajdonosát, Bacchus-Stephanót szolgálni.
Prosperónak, aki már mindenkit „elintézett"
(szembesítette a bűnösöket bűneikkel), a
pártütő Calibánt kell még elintéznie. Cali-
ban a színpad szélén ül, mogorva arckife-
jezéssel néz a semmibe (a közönségre), és
tudja, hogy róla van szó, most ő kerül sorra.
Dacol. Prospero ráteszi a kezét Caliban vál-
lára (majdnem ugyanazzal a kicsit feddő,
mégis jóindulatú, megbocsátó mozdulattal,
amivel Csíky András Prosperója az egész
világhoz hozzányúl). Caliban lassan leveszi
ezt a kezet a válláról, közben mintha
uralkodna magán, hogy ne üssön, hanem
csak elutasítson. Leveszi Prospero kezét a
válláról, sarkon fordul, és ott hagyja.
Prospero Caliban fölött nem győz: a fizikai
világ (a test) nem adja meg magát. Caliban,
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ez a virilis férfi magára hagyja az egyre
fáradtabb Prosperót. Prosperónak Calibánon
nem sikerül uralkodnia. Caliban kicsúszik a
kezéből, és Prospero már nem nyúl utána,
hogy bizonyítsa erejét.

Tükör által

A színpadon új hármas alakul lassan: előbb
Caliban és Trinculo, majd Stephano talál-
kozása. A rendező, Dragoş Galgoţiu fontos
szerepet tulajdonít ennek a hármasnak, első-
sorban Trinculónak. A három figura talál-
kozásakor Ariel hátul van, az üvegkocká-
ban, és mindhárom szereplő tükörképe,
groteszk változata: előbb Calibánnak, majd
Trinculónak, végül Stephanónak öltözik,
imitálja a mozdulataikat, arckifejezésüket.
Hárman háromféleképp reagálnak rá. Cali-
ban legyint, mert ő eleve semmit nem vesz
komolyan (Prosperót sem), tudja, hogy a
sziget tele van tündérekkel, szellemekkel.
Ot nem érdekli a tükörkép. Stephano (Boér
Ferenc) egy flaska bor-
ral jön (a „milyen jó a
habos sütemény" dalla-
mára beszél magában),
látomását a részegség
számlájára írja. Trinculo
(Bíró József) nem is-meri
a szigetet, hiszen éppen
most vetette őt is a
hajótörés e sziget part-
jára, nem tud a szellemek
és tükörképek létezéséről,
így beszélni kezd saját
tükörképéhez. Meg-indul
a párbeszéd, Ariel kilép
tükörkép szerepéből, és
csípőre tett kézzel
hallgatja Trinculót.
Lassan helyet cserélnek:
Ariel kilépett szerepéből,
aztán az üvegkockából,
ahova Trinculo lép be.
Trinculo mintha új-

rajátszaná megmenekü-
lésének történetét, úszik,
lebeg Mozart zenéjére. Később el is meséli
Stephanónak: „Kiúsztam, mint egy kácsa" -
mondja. Trinculo és mása, Ariel úgy cserél
helyet ebben a jelenetben, mint Ferdinánd
és Miranda, amikor egymásra találnak.
Trinculo az, aki valami gyermeki áhítattal,
csodálattal néz erre a világra, és keresi a
párbeszédet a (néma) Ariellel. Trinculónak,
aki beszédbe elegyedett ezzel a világgal,
innentől saját története van. Átöltözik: vörös
ruhája ugyanolyan mocskos lesz, mint a
Calibáné.

Abban a jelenetben, amikor Trinculo be-
bújik az eső elől Caliban alá, és így talál rá-
juk Stephano, a két színész fergeteges négy-
lábú szörnyet alakít. Az egyik a kezére
támaszkodik, a másik alulról átfogja és
csüng rajta, majd megfordulnak, és beszél-
getnek Stephanóval: négy kezű és lábú, két-
fejű gombolyag.

Stephano Trinculónak tulajdonítja (a
láthatatlan) Ariel szavait, emiatt megveri és
elkergeti. Trinculo úgy jön vissza a szín-
padra, mint a megvert kutya, vérző tenyerét

sírva mutatja - magának, a közönségnek.
Tenyere vérzik: a vérvörös a királyi egyen-
ruha színe. A naiv, nyitott, derűs, ártatlan,
játékos ember története: az áldozaté. Azé az
áldozaté, aki mégiscsak a történeten belül
van, hiszen a királyhoz tartozik, viseli az ő
egyenruháját, igaz, most már éppolyan mocs-
kosan, mint Caliban.

Es Prospero? Mindenki a színen van, a
happy end éppenhogy megtörtént (nyíltszíni
taps üdvözli a boldog feloldozást), Prospero
hajlékába invitál minden jelenlévőt, hogy
elmondja történetét, kalandjait. Prospero
története azonban senkit sem érdekel.
Alonso sem mondja azt, amit a drámában
mondania kellene, hogy kíváncsian várja
Prospero történetét. Nem várja kíváncsian,
sem ő, sem más. Mindenki, a vörös tömeg, a
király, a kísérete, Gonzalo (igen, Gonzalo
is, a jó öreg barát), Caliban, mindenki hátat
fordít és kimegy. (Miranda és Ferdinánd
háttal áll Prosperónak, egymással vannak
elfoglalva.) Prosperóra senki sem kíváncsi.
Ezért nem történik a királlyal és kíséretével

semmi. Megelégszenek a happy enddel, a
látszattal, teatralitással, szemfényvesztéssel.
Az épp elegendő magyarázat a történtekre.
Hogy itt valami többről is szó volna? Hogy
esetleg Prospero mást is akart volna, mint
valami tréfát, ami alól aztán feloldozza
őket? Az a világ, amely partot ért itt, Pros-
pero szigetén, hátra arc!, visszamegy ugyan-
oda, ahonnan jött. Ugyabban a vadonatúj
vörös ruhában, ugyanabba a történetbe,
ugyanabba a tanulság nélküli történelembe.
Mintha őket nem lehetne megleckéztetni, és
velük együtt a történelmet sem. Vagy a tör-
ténetiséget. Semminek sincs tanulsága. „Jót
mulattunk", mondják majd unokáiknak. „Jó
kis tréfát űzött velünk Prospero bácsi."
(Még talán Calibánt is elviszi valaki
Nápolyba, hogy ott majd formalinban
mutogassák, mint e kirándulás tárgyi
bizonyítékát.) Es amit Ariel prófétált,
szónokolt nekik? Azzal mi lesz? Mi lesz az
emlékezettel? Semmi. Hogy itt bármi is
történt volna velük, a kannibálokkal:
szemfényvesztés. Pontosan úgy
szemfényvesztés, mint a vihar és az elsüllyedt

hajó, és az életfa, és a happy end. Prospe-
rónak nincs közönsége a mondanivalójához.
Az a közönség, amelyet iderendelt, a szi-
getére, nem kíváncsi rá. Marad az epilógus:
miután színpadi közönsége magára hagyta,
odafordul, ahhoz a közönséghez, amely a
széksorokban ül. Ahhoz a közönséghez for-
dul most, amely kezdetben a semmi volt,
nem volt jelen számára, és amelyről tu-
domást sem vett, hiszen a színpadon csinált
magának közönséget. Mintha kínjában ke-
resne most mégis valami közönséget, mert
azok ott nem kíváncsiak rá. Prospero, aki
mindeddig könnyed mozdulatokkal igazgat-
ta világát és szigetállamát, nem tud semmit
kezdeni azzal, amit történelemnek hívunk.
Sem annak szereplőivel. Csődöt mond.
Érdektelen, le van írva. Felesleges. Calibá-
non sem tud uralkodni. Saját alkotása, az új
emberpár, már tőle független lény. A világ
kicsúszott a keze közül. „Tetszés volt cé-
lom" - mondja Prospero megmaradt közön-
ségének, mintha mentegetőzne. Mintha bo-
csánatot kérne amiatt, hogy istent akart ját-

szani, übermenschkedett,
és ez nem sikerült.
Es itt a vég: Prospero
epilógusát mennydör-
gés zárja. Prospero ösz-
szerogy, mintha villám
sújtaná. Milyen menny-
dörgés? Egy újabb vi-
haré? De akkor ez már
nem szemfényvesztés. Ez
már igazi büntetés.
De akkor kit bíz meg
az alkotó, Dragoş Gal-
goţiu azzal, hogy az
emlékezet hordozója
legyen? Talán Arielt?
Ariel visszakapja sza-
badságát, de mi lesz
vele? „Tied a minden-
ség" - mondja neki Pros-
pero, és Arielnek to-
vább nincs története.
Akkor ki az emlékezet
hordozója? Talán a kö-
zönség, amelyet Pros-

pero mégiscsak tudomásul vesz, mert nem
marad neki más hátra. Az a közönség, amely
azok helyett van, akik nem voltak rá kíván-
csiak. A közönség, amely következtet. A szín-
ház, amely emlékezik.

T O M P A A N D R E A

Shakespeare: A vihar
(Kolozsvári Magyar Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Vittorio
Holtier. Jelmez: Georgeta Cara. Dramaturg:
Visky András. Rendező: Dragoş Galgoţiu.
Szereplők: Nagy Dezső, Kardos M. Róbert,
Csíky András, Salat Lehel, Hatházi András,
Senkálszky Endre, Orbán Attila, Keresztes
Attila, Bogdán Zsolt, Bíró József, Boér
Ferenc, Kali Andrea, Dimény Áron, Kántor
Melinda, Gajzágó Zsuzsa, Csutak Réka,
Venczel Péter.

Ariel: Dimény Áron (Makara Lehel felvétele)


