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Milyen vihar dúl
Prospero szigetén?

Ha a művet olvassuk, a vihar Shakespeare-
nél víziókkal teli, megtisztító vihar,
amelyben „ ... mi mind / Magunkat nyertük
vissza" - ahogy Gonzalo mond-ja. Szavai
nemcsak a hajótöröttekre érvé-nyesek, de
rájuk és a szigeten élőkre egyaránt. Az
előzőek megtisztulnak régi bűneiktől
(Alonso), illetőleg új, de rossz vágyaiktól
(Sebastian, Antonio, Stephano). Miranda
megnyeri önmagát mint szerelmes
asszonyt, Ariel a szabadságot, Caliban a
szigetet, Prospero pedig jogos trónját és a
megnyugvást. A vihart Prospero kavarta,
amivel megjavította a világot, mert ezen
részéből kiiktatta a trón-bitorlást, a
trónbitorlásra való vágyakat és a
bosszúállás szenvedélyét.

A Pécsi Nemzeti Színház előadásában
Prospero szigetén a szexus vihara dúl. Sík
Ferenc természetesen nem írta át
Shakespeare művét, az elhangzó szövegék
eredetiek. S ha mégis a dráma lényegétől
eltérő és összetett mondanivalóját
kifejezésre nem juttató előadást kapunk,
hát ez is bizonyság lehet arra, hogy a drá-
mától független művészeti ág a színház-
művészet.

A színházi előadásnak mint műalko-
tásnak nem egyetlen forrása az írott mű, a
sok között csak az egyik. A színházi
műalkotás egynemű közege az emberi test.
A valóságnak minden különnemű
jelenségét csak a testtel teheti egyneművé.
A lelki tartalmaknak, a vágyaknak,
akaratoknak éppúgy mimikában, gesz-
tusban, hangszínben stb. kell megnyilvá-
nulniuk, mint az emberek közti történé-
seknek vagy a fizikai cselekvéseknek. Az
emberi, színészi testhez természetesen a
hang, a beszéd is hozzátartozik, azaz a
drámai szöveg. De nem ez a legfontosabb,
mert hiába eredeti a szöveg - a testi moz-
gások, gesztusok, taglejtések stb., a szín-
házi kellékek és azok jelentése adott eset-
ben egészen mást is mondhat, mint ami a
szöveg jelentése. De a szöveg mégis fon-
tos: a szöveg mindig cselekményt hordoz;
s azért van a színházi műalkotásnak
szüksége a szóra, mert csak az emberi test
nagyon vázlatos cselekményt tudhat-na
megjeleníteni. Ugyanakkor azok a
cselekvések, amelyeket az emberi testtel
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ban a csak-szexusra történik: Caliban
akarta megerőszakolni Mirandát. Ez
azonban régen történt, csak szavakban
utalnak rá.

A szexus mindig az ösztönvilágból ered,
s az ösztönnek, az ember természeti
létrétegének Shakespeare drámáiban na-
gyon lényeges helye van. Hiszen nála
minden erdő az ösztönök - ha tetszik -, a
tudattalan világa, s bizonyos módosu-
lásokkal ez Prospero szigete is. A módo-
sulás „csak" ennyi: az itteni világ nem-csak
mint az ösztönöké áll szemben a
mindennapi, világos-tudat szintjével, ha-
nem mint a szellemi lények, a magasabb
rendű szellemiség szintje is. Shakespeare
rendszerint azért viszi hőseit az „erdő-be",
hogy ott kiéljék azokat a feszítőerőket,
amelyek rendetlenné, kaotikussá, rosszá
teszik az erdőn kívüli vagy a szigeten kívüli
világot; avagy hogy tudatára ébredjenek
vágyaik hamis, erkölcstelen vagy épp
illuzórikus voltára. Ezért az „erdő" mindig
a megtisztulás helye is.

Az ösztönvilág azonban - még a Szent-
ivánéji álom erdejében sem, noha itt ez a
legdominánsabb - nem egyenlő a szexua-
litással, A viharban pedig végképp nem a
szexualitás benső vidéke a sziget. Még Jan
Kott sem vesz észre itt falloszokat, pedig őt
nem lehet azzal vádolni, hogy nem lát
mindenben szexualitást.

A színjáték művészete abban is külön-
bözik a többi művészeti ágtól, hogy a
színpadon szükségképpen kettős monda-
nivaló jelenik meg. A színházi műalko-
tásban - különösen, ha irodalmilag értékes
szöveget választ - egyrészt ott kell lennie az
írói mondanivalónak, másrészt a színház
művészei mondanivalójának. Azt a
diszkrepanciát, ami például egy
Shakespeare-dráma és egy mai színházi

lehet megjeleníteni, a színjáték műalko-
tásának mégis alapvető tartozékai, nagyon
nagy erővel mondanivalót sugárzó részei.
Am ha a szöveg és a cselekvés-rendszer
eltérő, rendszerint a szöveg, a szöveg
hordozta cselekmény válik érthetetlenné.
Hiszen éppen az ilyen cselekvések azok,
amelyek a szexualitás „viharát" hozzák a
Pécsi Nemzeti Színház színpadára, s
ezektől lesz érthetetlen, gyakran
követhetetlen a shakespeare-i szöveg hor-
dozta cselekmény.

A Caliban-Trinculo-Stephano közti első
jelenet a fiú- vagy férfiszerelmet idézi;
Ariel Prosperónak nemcsak szolgája a
varázslatokban, de szerelmi partnere is. A
szexus viharát jelenti a Ferdinándra rótt
próbatétel, a fahordás. Az eredeti III.
felvonás nyitó jelenetében - amikor
Ferdinánd végzi a rá kiszabott feladatokat,
s Miranda segíteni akar szerelmesén - a
hasábfák, itt egy hosszú rúd, a gesz-
tusrendszer révén falloszokká válnak, és
Miranda segítőkészsége olyannyira nyil-
vánvalóan csak szexuális felkínálkozássá,
hogy mindezeket egyértelműbbé Freud
Zsigmond sem álmodhatta volna.

A szöveg, Mirandával összefüggésben,
két helyen utal a szexusra. Az egyik épp
Miranda szerelmének megnyilvánulása-
ként, az említett jelenetben található. Am
ne feledjük: ott is a „Segíts, te szent,
őszinte tisztaság!" felkiáltással kísérve.
(Az idézeteket mindenhol Babits Mihály
fordításában adjuk; az előadásban Mészöly
Dezső fordítását hallhatjuk.) S hogy itt
Mirandában nem a szexus vihara dúl,
hanem épp szerelmének akar bizonyságot
adni, jelzi az előbbi szavak után azonnal
következő két sor: „Leszek, ha kellek,
asszonyod; ha nem, / Mint szolgálód halok
meg." A másik utalás való-



műalkotás önmaga mondanivalója között
található, nehéz áthidalni. A nagy
színházi élmények egyike szokott lenni,
ha az előadás alkotói egy régen megírt
mű rejtett, a kor által aktuálissá tett
mondani-valóját fedezik fel, s az a saját,
hozzá adekvát mondanivalójuk
felerősítéséül jelenik meg.

A Pécsi Nemzeti Színház előadásában
sajnos nem erről van szó. Hiába él ugyan-
is világunkban a szexus sokkal felfoko-
zottabb jelentőséggel, mint a régebbi ko-
rokban, hiába kavarja az emberi viharo-
kat ma a szexualitás; hiába zúgnak viha-
rok Prospero szigetén, ezt a vihart és a
szexust nem lehet szervesen összeépíteni.

Sík Ferenc Prosperót Győry Emillel
játszatja, aki fiatal ember, és a színen sem
hordja egy idős ember maszkját. Minden
erre vonatkozó tanulmányban megtalál-
ható, hogy Prospero maga sem uralkodott
a megfelelő módon annak idején
Milánóban, hogy neki is át kell mennie az
élet nehézségein, gyötrelmein mint
„küszöbökön", hogy méltóvá váljon az
újabb uralkodásra. De neki azon a tisztu-
lási folyamaton is át kell esnie, amit a
bosszúvágy kiűzése jelent. Bevallja, hogy
a többiekhez hasonlóan „éppúgy ismerem
a szenvedély / Ízét", de mégis : „Bár
vérig sértett gazságuk, nemesb / Okossá-
gommal mégis a harag / Ellen foglaltam
állást . . ." Ez a megtisztult, önmaga
szenvedélyeitől megszabadult ember nem
csak fiatal nem lehet, de bölcsnek is kell
lennie. Ismeretes az is, hogy Prospero
varázsló, aki azonban a maga földöntúli
erejét, hatalmát nem egyéni célokra, ha-
nem a világ megjavítására használja fel, s
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lanul heves, indulatos, mindent improvizáló
ifjú. Ha az alakítás meglevő tendenciáiból
kiindulva, de persze egy kissé túlozva
akarnánk fogalmazni, azt mond-hatnánk,
olyan, mint egy ifjú angol gyarmati tiszt,
valamikor a 19. században, a bennszülöttek
között. Kiabál, üvöltözik, fenyegetőzik,
nádpálcát suhogtat, s ezzel magatartása
élesen elválik attól, amit szavai mondanak
és jelentenek. A műnek az a szép
mondanivalója, hogy a hamis vágyakat, a
„trónbitorlásra" törő vágyakat a bölcs,
önmagát is legyőző Prospero megszünteti
másokban is, hogy az általa a
szellemiséggel átitatott „természet" meg-
javítja a világot - teljesen elsikkad. (A
„természet" szót idézőjelbe kellett tennünk,
hiszen a sziget nem valódi természet.)

Jellemző - és fölöttébb furcsa -, hogy
ebben az előadásban Calibannak - a ren-
dezői elképzelések ellenére - nincs meg a
kellő súlya. S ez végül is nem Szegváry
Menyhért alakításán múlik. Ő mindent
megtesz, hogy a valódi ösztönembert állítsa
elénk. Mivel azonban a rendezői el-
képzelés mindenkire egy ösztönöktől
megragadott magatartást helyez, annak a
hangsúlya, hogy milyen is a kizárólag az
ösztönöktől vezetett ember, lekerül róla, s
mivel mindenki az ösztönök által vezérelt
ember e szigeten, Caliban egy lesz a sok
között. A prosperói vihar neki is tanulságul
szolgál, persze csak az írott műben.
Először: „O mily vadbarom / Voltam -
mondja a végén - Istennek néztem ezt a
részeg / Bolondot és imádtam." Másodszor:
eddig hiába tanította Prospero, de most a
vihar rajta is átszáguldván, a maga módján
megtisztul, s ettől kezdve elismeri a
Prospero képviselte erőt.

Stephanóban is a trónbitorlás vágyai
élnek, a sziget királya akar lenni. Ifj. Kő-
míves Sándor mint Stephano, Faludy
László mint Trinculo, jól oldják meg, amit
a rendezés rájuk szabott. Shakespeare-nél
találunk szöveget arra vonatkozólag, hogy a
„vihar" elől Trinculo „magára húzza"
Calibant - azaz a sziget erejének egyik
oldala, az ösztönvilág, rákényszeríti a maga
erejét. Arra is van szöveg, hogy Stephano
„húzza ki" onnan, akit egyébként a
részegség révén borít el az ösztönvilág.
Bennük a nem adekvát jellemiséggel,
erkölcsiséggel uralkodni akaró, hatalmat
gyakorolni akaró emberek kerülnek elénk.
Stephanót is az ösztön tartja hatalmában, de
a „királyságnál" többet törődik annak
látható jeleivel, a gazdag ruházattal, s ez a
veszte. Természetesen nem véletlen, hogy
Cali-

a végén eltöri a varázspálcát, jelezvén:
vége, elmúlt már a csodák teremtésének
ideje. Calibant beszélni tanítja, s ez nem
óvónénis feladat, hanem az a kísérlet,
hogy a szellemiséget plántálja az ösztö-
nökbe; a jóságot próbálta benne kifej-
leszteni, s csak azért gyötri görcsökkel és
csípésekkel, hogy féken tudja tartani. S ne
feledjük: a vad ösztönöket kívánja féken
tartani, a szellemséggel belülről nem
fegyelmezett ösztönt zabolázza.
Prosperónak hatalma lenne bármilyen
vonatkozásban s módon bosszút állni
azokon, akik a shakespeare-i értékrend-
ben a legártalmasabbak: a trónbitorlókon.
Nála minden trónbitorló erkölcsi züllést,
bomlást, az idő kizökkenését okozza -
akár Claudius, akár III. Richárd, akár
Macbeth esetében. Ebben a drámai
világban a trónbitorló nemcsak a szó
szerinti jelentéssel érvényes; mélyebb
jelentése: az a trónbitorló, aki hatalmat
gyakorol nem megfelelő erkölcsiséggel és
jellemmel, aki tehát egyénileg nem
adekvát pozíciójához. S Prosperót is
ilyenek lökték le Milánó trónjáról. (Em-
beri, jellembeli alkalmatlanságukat kitű-
nően érzékelhetjük a nyitó képben, a ha-
jón, valamint a bolyongás közben el-
hangzó „szellemességeik" révén.) Shakes-
peare mégsem világméretű bosszút hirdet,
Prospero Shakespeare-nél nem nádpálcát
suhogtat - miként Sík Ferenc
rendezésében -, hanem gyógyító varázs-
botot. Győry Emil a rendezés koncepció-
jának megfelelően nem a világ megjaví-
tására vállalkozó, földöntúli erőket ha-
talmában tartó bölcs, aki önmagával is
megvívta a harcot, hanem egy indokolat-



bannal találkoznak, s nem Ariellel. Ariel
csak fokozza rajtuk az „őrültséget", azaz
az ösztönöktől való megragadottság fokát,
de ismét a gyógyítás érdekében. Az eredeti
szövegben semmiképpen nem találhatunk
homoszexualitásra utaló részeket, még
asszociációkat sem; csak Sík Ferenc
rendezésében válik jelenetük egy-
értelműen ezzé.

Ariel légi szellem - a mű viszonyrend-
szerében a szellemiség --, akin a prosperói
varázserő érvényesül: azt teszi, amit ura
parancsol. E parancs lényege: pszichikai
víziókat, hang- és látványbeli víziókat
okozni, de mindig egyetlenegynek az
érdekében: a javulás, a tisztítás érdeké-
ben. A szigetet az ő hangjai töltik be,
amelyek még Calibannak is „mézes dal",
mely „mulattat és nem árt", amely még
Calibant is álmodozásra készteti, hogy a
szépet lássa meg. Prospero egyéb
varázsalakjai is mind „csodálatos, édes
muzsikát" produkálnak. Ariel és Caliban
oppozícióban vannak: az egyik a szellemi,
pozitív erőt, a másik a negatív, vak
ösztönerőt testesíti, ha szimbólumokban
akarunk fogalmazni. Ezen a szigeten az
előbbi az uralkodó, a szellemiség, az
erkölcs, melyre ráébrednek a hamis
vágyaktól megszállottak, hogy
megtisztuljanak. Ez a megtisztító, erős
szellemi-erkölcsi erőtér az, amely álomba
ringat, ez a „sziget varázsa". És a szelle-
miség, a világjavító tervek gyakorlati ki-
vitelezője, végrehajtója vajon miért lesz
Prospero szerelmi partnere? - ezt nem
érthetjük. Abban a jelenetben, amelyben
Ariel múltjáról beszélnek, s arról, miként
szabadította őt meg Prospero, szó van a
szexusról. Sycorax boszorkány, Caliban
anyja szorította be „Egy meghasadt fenyő
odvába", mert Ariel „finnyás szellem volt"
arra, hogy „Megtedd érzéki rút parancsait".
Am ebből sehogyan sem következik, hogy
Prosperónak is vannak érzéki parancsai, s
hogy azt Ariel teljesíti. Vári Éva
alakításából nem tudhatjuk meg, milyen is
Ariel. Néha kisiskolásan engedelmes, mint
egy eminens diák teljesíti ura parancsait.
Am arról, hogy Ariel nem Prospero
szellemi-erkölcsi ereje, nem ő tehet,
hanem a rendező és az ő el-képzelése
nyomán megvalósuló Prospero-alakítás.
Hiszen az itteni Prosperónak sem
bölcsessége nincs, sem szellemi hatalma,
hát miképp jelenítse ezt meg akkor Ariel?

Nagyon kevés a világirodalomban az
olyan dráma, hol a környezetnek olyan
nagy szerepe lenne, mint itt. Nemcsak
azért, mert a szereplők többször hivat-

koznak rá; azért is, mert a trónbitorlók és
gonoszok megjavításában a környezetnek
is ad funkciót Shakespeare, Prosperón
keresztül is, de tőle függetlenül is. A
szereplőkre gyakran ráhulló álmosságot a
szellemiséggel átitatott „belső tájjal" való
érintkezés, mintegy ennek erő-tere okozza.
A megírt műben ez Arielhez kapcsolódik,
az ő jelenlététől, varázslatától alszanak el
a hajótöröttek. A környezetet, a
szellemiséggel átitatott „természetet"

nyilván nem naturalista vagy akár
„képzőművészeti remekműként" meg-
konstruált díszlettel kell és lehet megte-
remteni. Erre az Erzsébet-kori színpad
sem adott lehetőséget, s ezért nyilván
Shakespeare is másképp írta meg. Ezért
vannak itt jelen más lények is, Arielhez -
és nem Calibanhoz! - hasonló szellemi
lények. Sík Ferenc színpadán gonosz kis
manók, viháncoló „békák" ricsajoznak,
akik a mai rendezési divat szerint már az
előadás előtt „sokkolják" a nézőt. Ami-kor
Ariel a hajótörötteket varázsolja álomba, s
„mocsári" lények, akiknek sokkal több
közük van itt a mohos-mocsaras
tudattalanhoz, mint az Ariel képviselte
légies szellemiséghez, a nézőket is álomba
suhogják és „ásítják". Vajh miért?

Ehhez kapcsolódik a rendezői elkép-
zeléshez szervesen, a shakespeare-i mon-
danivalóhoz sehogyan se illő díszlet is.
Kötelek lógnak - az idősebbeknek Tarzant
asszociálva, a fiatalabbaknak Peter
Brookot. A központi tér, mint egy mes-
terséges halom nő ki, az összes mozgás-
nak ugyan jó teret alkotva, de a sziget
környezetét semmiképp sem idézve.

Az előadásban a hajótörött nápolyi ki-
rály, a trónbitorló milánói uralkodó,
Prospero öccse és környezetük jóformán
teljesen eltűnnek. Nem véletlenül: ha a
szexus vihara dúl itt, akkor nekik vajmi
kevés szerepük lehet. Pedig hát ők a
trónbitorlók, pedig hát ők fertőzik a vilá-
got, pedig hát őket akarja megjavítani
Prospero.

Egy rendezőnek kétségkívül joga van
egy drámai művet saját mondanivalójának
kifejezésére - mint színpadi szöveget -
alkalmassá tenni. Ez az alkalmassá tétel a
mű meghúzásával éppúgy elvégezhető,
mint bizonyos szövegrészek hangsúlyo-
zásával, a színpadi gesztusrendszer egész
apparátusával. Kritikánk tehát nem „iro-
dalmi"; sőt, éppenséggel a színház önálló
művészetének szemszögéből való. Ha a
megírt mű mondanivalója nem illik
teljesen össze a rendezőével, azaz, ha a
szín-játék műalkotásában szükségszerűen
megjelenő két mondanivaló nem erősíti

egymást, még elképzelhető jó előadás. De
ha a megírt mű mondanivalója ellentétes a
rendezőével, akkor mindenképpen esz-
tétikai, művészeti zavar támad, közhasz-
nálatú szóval: törés. És persze ekkor nem
értjük: miért ezt a művet választja a
rendező? A viharban Shakespeare azt
mondja: meg kell szabadulni az ösztönök-
től; Sík Ferenc azt, hogy a szexus a min-
denen uralkodó ösztön. Ha Sík Ferenc-
nek az a mondanivalója, hogy manapság a
szexus nagy viharokat kavar az emberek
életében, vagy ha akár csak ez: a szexus
igen erős mozgatója a világnak, nyilván
talál nem egy igen kiváló drámai szö-
veget, azaz irodalmi műalkotást, hogy ezt
általa és azzal szervesen fejezhesse ki. Hi-
szen Sík Ferenc mondanivalója önmagá-
ban nem hamis, sőt, nagyon is fontos
lenne. De ha ennek a kifejezésére A vihart
veszi mint szöveget, ez a mondani-való
eltorzítja a szöveg hordozta cselekményt;
illetőleg a színpadi műalkotás egyéb
összetevői érthetetlenné teszik a szöveg
jelentését.

Sík Ferenc több alkalommal bebizonyí-
totta kiváló rendezői képességét. Erénye
mindig a színészek, illetve az egész szín-
pad mozgatása volt, a térkomponálás, a
kifejező, jelentéseket hordozó színpadi
beállítások megalkotása. S ehhez mindig
megtalálta a megfelelő szöveget, s azt jól
is értelmezte, a maga elképzeléseihez meg-
felelő módon gondolta végig. Ha most
ennek ellenkezőjét tapasztaljuk, nem elő-
ző véleményünk revideálására késztet.
Amit ránk kényszerít, az egy halk kérdés:
lehet-e annyi előadást műalkotássá tenni,
ahányat egy évadban Sík Ferenc rendez ?

A júniusban bemutatott előadást Sík
Ferenc az új évad elején átrendezte. Az
alapkoncepcióban némi módosítást hajtott
végre. Prospero most sokkal inkább
zsarnok, aki persze csak Calibanon gya-
korolhatja zsarnoki hatalmát. Megerősö-
dött bosszúvágya is a hajótöröttekkel
szemben, s ennek kielégítéséről Ariel ta-
nácsára és hatására mond le. Ezt azért
teheti, mert Ariel és Prospero között - a
szexuális kapcsolat fenntartásával -
bensőségesebb, mélyebb szerelmet épített
fel a rendező, s így Ariel tanácsa is a
szerelmes nő hatása. Nagyobb súlyt kap-
tak szükségképpen a hajótöröttek is, An-
tonio és Sebastian bűnössége, lelkiisme-
ret-furdalása. Mindezekből kitetszhet: Sík
Ferenc az ösztönök viharát erősítette és
tette többrétűvé. A gyógyító, megtisztító,
ember- és világjavító zene - a szó konkrét
és metaforikus értelmében egyaránt -
most is hiányzik az előadásból.


