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Kezdetben monoton tengerzúgás,
sötét, semleges térség. Oldalt és fent tárt
karú, mozdulatlan, fekete alakok, talán
fák, talán szörnyek. Elöl kis kordé, rajta
különböző maszkok, köpenyek. Hátul,
középen egy állványzaton reflektorok
egész sora, alattuk kifeszített kerek
korong. Valaki oldalról érkezik, rutinos,
begyakorolt mozdulatokkal kitolja a kordét
az előtérből, majd középen, nekünk háttal
letérdel, és a színpadot borító szőnyeg
egy részét - mint pillanatok múlva kiderül:
egy négyzetnyi részét - felgöngyölíti.
Szótlanul, méltóságteljes lassúsággal
belép egy idős férfi, mellette fe-
gyelmezetten mozgó, térdeit mechaniku-
san magasba emelő, ifjú társa. Rajtuk
fekete-sárga, illetve kék-sárga-rózsaszín
rombuszokból varrt Pierrot-ruházat. A
kicsi leány - tudhatjuk, Ariel az - párnát
helyez a tiszta négyzetre, a férfi - Pros-
pero - erre térdel. A függő korongra fény
tapad. íme, előttünk a Nap, a Föld s a
földet megtisztító, otthonná varázsoló
ember. Ariel kezében bot - talán varázs-
pálca -, amelyet a korong felé emel.
Gongütés, a szertartás a természet erőit
szólítja, kezdődik a vihar. A némán térdelő
Prospero és lánya, Miranda, a sziget ne-
gyedik lakója azt láthatja, hogy elöl, a
színpad legszélén kétségbeesetten egy-
másba kapaszkodó emberek kiáltoznak,
vitorlát, árbocot emlegetve dűlnek-borul-
nak. Aztán elül a vihar, az imént még
szőnyeget göngyölítő Caliban három
székkel viaskodik, majd - otromba bakan-
csát a tükörsima felület szélén hagyva -
elhelyezi a székeket a színpadon. A hama-
rosan érkező tudatlan Ferdinánd rácaplat
majd erre a térre - és ő bánja, mert
rögvest elvágódik, és ez történik később
többi társával, e szigeten idegen hajótö-
röttekkel is...

Végül, néhány órával később, elhang-
zanak Prospero híres megbocsátó mon-
datai. Miranda és Ferdinánd egymáséi
lettek, a hajótöröttek hajója épségben
várja hazatérő utasait, Caliban egyedül
birtokolhatja a szigetet, Ariel elnyerte vá-
gyott szabadságát, és Prospero uralkodó-

ként térhet vissza hazájába. De mi történik
valójában a színpadon? Mintha a vihar -
nem a természeti, hanem az embertől
való - még csak most kezdődnék. A sziget
békés, mozdulatlan, fekete teremtményei
már mind a földön hevernek. Ariel elnyert
szabadsága egyben kényszerű szabadu-
lást is jelent a Pierrot-jelmeztől, és a lány
most ott áll pörén, kibontott hajjal, egy
szál vászoningben, körülötte a durván
röhögő, erőszakos népség, kik az imént
nyertek bocsánatot. Egymástól egymásig
lökdösik, taszigálják a tehetetlen Arielt,
otthon vannak az újra sötét szőnyeggel
takart szigeten. Az ősz mester, Prospero
- miután kétszer is megbocsátásra szólí-
totta az embert -csak hallgat. Áll és várja,
hogy beteljesítse sorsát. Pálcáját kettétör-
te, színpadát letakarta, magát mások ke-
zére bízta. Hiába indul uralkodóként haza,
tündéri kicsi szolgáját állati boldogsággal
megalázó alattvalói között a halál várja.
Ferdinánd kezét szorongató lánya mind-
ezt elfelejti majd. Prospero és Ariel nélküli
világ vár Milánóra is, a szigetre is.
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A szigetre, melynek egyedüli lakója, gaz-
dája a félig állat, félig ember Caliban. Már
csak őt látjuk. A tudásba kóstolt, és ennek
ízét érzi még szájában, harapna újra, de
már nincs mibe. Valamire még emlékszik.
A szőnyeget kapkodva felhajtja, íme, előt-
te a titokzatos, sima négyzet. Térdepelve
előrehajol, s a színpad tükrében egy ki-
hunyt tekintetű, zokogó szörny képének
foltját látja, amint végső igyekezettel for-
málja a hangokat. „Be-szél-ni ta-ní-tottál" -
tagolja dadogva. Ezek az utolsó szavai.
Aztán már csak néhány magán-hangzó,
ormótlan hangok, állati üvöltés. Elvesztek
a szavak.
A Szatmári szaki Színház A vihar-elő-
adásának felidézett kezdete és vége az a
keret, amelybe Parászka Miklós rendező a
történetet ágyazta. Ez a leírás talán érzé-
kelteti, mennyire eredeti, sajátos hangsú-
lyokat kap Shakespeare műve ebben a
változatban, milyen sok szál kibontását és
felgöngyölítését feltételezik a jelentésgaz-
dag, többféle 'megfejtést rejtő befejező
képek. Parászka számára Prospero szigete
a kultúra rejtekhelye. Számára a két világ
találkozása azonos a durván hétköznapi,
esetleges, világi praktikum és az éterien
tünékeny, csodával rokon, ünnepi állan-
dóság találkozásával. „Ezen a szigeten,
legalábbis átmenetileg, helyreáll a meg-
bomlott értékrend. Következésképpen
nem távoli tengereken, hanem a kultúra
világában keresendő. Szerintünk ez a szi-
get a színház, a színpad maga, ahol az
ember megmérettetik" - írja a rendező a
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műsorfüzetben. Nem holmi tetszetős ötlet
tehát a maszkokat, köpenyeket szállító
kordé, a szertartást elindító gongütés, a
napfényt sugárzó korong, a föld, melynek
mocsoktól megtisztított négyzetén csak
titkok tudói közlekedhetnek, és a pokolnak
is elképzelhető alsó szint, ahonnan a vihar
a földre veti áldozatait. (A II. Nemzetiségi
Színházi Fesztiválon a Kisvárdai Művelő-
dési Házban meglehetősen mostoha kö-
rülmények között játszottak a szatmáriak-
itt láttam az előadást-, zenekari árok híján
a három szint nem jelenhetett meg, de
tudom, „igazi színházban" a színpad alól
érkeznek a hajósok, és a végén természe-
tesen erre is távozik mindenki.)

Nem véletlen, hogy a kicsi, tiszta, üres
tér sorsa emberi sorskérdésként vetődött
fel két esztendővel ezelőtt, amikor a dara-
bot bemutatták. (A tét: egy színház, egy
kultúra fennmaradása, egy közösség
fennmaradásának kulcsa volt - és most,
az 1990-es felújítást látva és a jelenlegi
romániai helyzetet ismerve szomorúan
mondhatjuk, még sokáig az lesz. Az sem
elhanyagolható tény, hogy a bemutató
idején mintegy tucatnyi szatmári színész
áttelepülési kérelmét iktatta már
komótosan a hivatal, vagyis minden
egyes újabb előadás a szigeten érvényes
prosperói varázslat és az általa képviselt
kultúra létezésének bizonyítéka volt. A
felújítás ténye már csak ezért is
kivételesen jelen-tős: a befejező képben
látott néma sziget továbbra is „csak" a
veszélyre figyelmeztet, a társulat él, sok
száz éves kultúrája talált és őrzött tárgyait
kordéjára aggatja, és hordozza színpadról
színpadra; a menekülési szándékok,
áttelepülési kérelmek - egyelőre - eltűntek
a kétséges eredményű forradalom
süllyesztőjében.)

Ismervén az elmúlt időkben egyre két-
ségbeejtőbb körülmények között dolgozó
romániai magyar színházak sokszor meg-
hatóan szánalmas kísérleteit, amikor is a
bemutatás, a magyarul megszólalás ténye
már értékké nemesült, és így a kritika
feladata az „ügy" védelméért vállalt jóté-
kony képmutatássá silányult (akaratlanul
megalázva ezzel az előadás létrehozóit és
nézőit is), öröm látni e szakmailag felké-
szült rendező és társulat igényes, pontos
munkáját. Számtalan, a szövegből követ-
kező s azt színházi eszközökkel közvetítő
ötlet igazolja ezt. Alonso (Török István)
kábultan lefordul székéről, Sebastian (Ki-
lyén László) hatalomra éhesen a székhez
kúszik, és izgatottan, vakmerőn, mégis
gyáván fejét az ülésre hajtja; az egymásba
gabalyodott Caliban (Czintos József) és
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Trinculo (Fülöp Zoltán) gyámoltalan
négylábú szörnyként forgolódik a meg-
szeppent Stephano (Szélyes Ferenc) előtt;
a rendezői következetesség nem rönköket
cipeltet a próbát kiállni igyekvő Ferdi-
nánddal (Koncz István), hanem a sziget
színpadát sikáltatja vele; a vizet csillogó
fényfolt jelzi... A színészek általában fe-
gyelmezett és koncentrált jelenléttel köz-
vetítik a rendezői elgondolást. Legjobb
példa erre a Prosperót szolgáló Ariel
(László Zsuzsa), aki magasra emelt tér-
dekkel jár, mindenféle furcsa hangokon
szólal meg, és bűvkörébe vonja a
hajósokat. Ács Alajos Prospero
szerepében a kivételes személyiséget
mutatja fel, ugyanakkor mindvégig
képviselve azt az alázatot és tiszteletet,
amellyel ez az ember a kultúra felé fordul,
és amelyet éppen ezzel a magatartásával
másoktól is meg-követel. Mégis,
mindkettejük alakításán átüt az, ami még
a Caliban figuráját korántsem kegyetlen
szörnyre egyszerűsítő, annak inkább
szenvedő, emberi mivoltát hangsúlyozó,
kiváló Czintos József játékát is jellemzi: ez
pedig a gesztusok, mozdulatok mögül
kikandikáló rendezői instrukció.
Ferdinánd a fekete alakoknak mondja
monológját (szituációt imitálva ezzel), Mi-
randát (Fülöp Erzsébet) pedig gondos
mozdulatokkal emeli le hátáról és helyezi
a földre (a néző értékeli a koreográfiát, de
külső szemlélőként kívül marad); az egyes
képek szépen fogalmazott konstrukciók,
de hiányzik belőlük a feszültséget élesztő
esetlegesség, a tiszta formán átütő élet.

Döntő kérdés, hogy a dráma szövetéből

a kezdőképben felfeslő szálakat sikerül-e
a mű egészén végigszőni, majd kény-
szerű csomók és erőszakolt húzások nél-
kül összekötni a zárókép elvarratlan
fonálvégeivel. Az előadás nem ad egyér-
telmű választ. A színésztrupp kocsija el-
feledve várakozik a háttérben, az áll-
ványzatra erősített reflektorok felidézik a
színházat, de fényforrásként alig funkci-
onálnak, a szigetet benépesítő, mozdu-
latlan, sötét alakok is hasztalanul vára-
koznak arra, hogy majd az utolsó képben
a rombolás áldozataivá váljanak. A
középen csillogó szent színpadot pedig
lehetetlen következetesen használni, hi-
szen nem szólhat minden jelenet arról,
hogy az idegenek képtelenek megállni
rajta. Mindezek azonban apró formai
megoldatlanságok. A szálakat igazából
azért nem sikerül összekötni, mert a
dráma egészének kezelésekor hiányzik az
a rendezői bátorság, amely az egyes rész-
letekben megmutatkozik. Vagyis
Parászkának sokkal határozottabban és
célratörőbben kellett volna meghúznia az
eredeti szöveget. így ugyanis egyes
jelenetek - a viharban vergődő hajósok
párbeszédei, Prospero hosszú
bevezetője, sőt, a „koncepcióból"
teljességgel kilógó Stephano és Trinculo
humoros, ám felesleges epizódjai is-
kényszerű, kötelező gyakorlattá váltak,
amelyeket a társulat szakmailag
korrekten, felkészült módon old meg. De
érződik: ezeken a részeken valahogy túl
kell gördülnie a történet kerekének, hogy
a sorskérdésekkel szembesítő fejezetek-
hez érkezzünk. Talán ezért nem sikerül
igazán azonosulnunk a három áldozattal
- Ariellel, Calibannal és magával
Prosperóval. Ha ugyanis elfogadjuk
Prosperót a kultúra őrzőjének és
képviselőjének, akkor lehetetlen elfogadni
döntéseit: lányát szinte felajánlja,
szolgáját, Arielt átengedi a rossznak, a
tudnivalóan ördöginek, primitív társát,
Calibant pedig felemeli ugyan, de csak
azért, hogy földre ejtse és később
magára hagyja.

Lehetséges persze, hogy a rendezés
nem engedi a vágyaink szerinti azonosu-
lást az áldozatokkal. Hiszen Milánó és
Nápoly betolakodó hajótöröttjei talán
éppen azért alázhatják meg a szellemet,
mert a kultúrateremtő Prosperók a sors-
vállalás látszatgesztusával hűtlenek lesz-
nek a színpadhoz: elnémulnak, elmene-
külnek, sorsára hagyják a szigetet. Meg-
fosztják az otthont a szavaktól, nem hallik
más, csak Caliban artikulátlan zokogása.
Végül is csak az sirathatja el az otthont, aki
marad.


