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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

Hu nyo rít a ku lissza.
Szeme sar ká ban fut tatja össze

für készô pil lan tá sá nak paj kos mo -
so lyát az eg zo ti kus öl tö zékû Nyakó
Juli kun cogó jós ágot vi rágzó Ari -
elje is. Vé nem be re sen ke re kíti-
csukja-nyitja a sze mét Fo dor Ta más
de rék öreg Gon zalo ta ná csosa, aki
– ej nye-bej nye – meg  mondta rég,
hogy – aj-jaj – nem szép do log a
tör vé nyes mi lá nói ural ko dót el ker -
getni. Sok szor csip pent je ges pil -
lan tá sá val az in do kolt bosszú mû
nagy kons pi rá tora, a ma gába szik -
kadt, bot jára fá radt Hor váth Zsu -
zsa, noha az elû zött Pros pe ró ban
ma radt még fö lé nyes, meg in dult
sze re tet a le á nya, sôt: az em be rek
iránt. Va ló já ban nem kell na gyon
so kat ten nie igaz ság és er kölcs,
sze re lem és fi a tal ság di a da lá ért.
A Mi lánó és a tisz tes ség trón ját
vissza perlô tör té net egye nes vo nal -
ban írja ma gát. Csak kis buk ka nó -
kat kell le küz de nie.

Ép pen ez a gya nús a do log ban.
Hogy ilyen gör dü lé ke nyen zök ken
vissza, ami – ó, kár ho zat! – ki zök -
kent. Step hano (Ma day Gá bor egy
népi fa fa ragó ere jé vel bár dolja
Alonso iszá kos la ká ját) és Trin culo
(Lo vas Dá niel vir gon can vi szi a jó
heccbe Se bas tian még iszá ko sabb
szol gá ját), a két mi haszna szi get -
fog laló pa lota for ra dalma népi csíny
csu pán. Han nus Zol tán Ka li bánja
tény leg vad em ber, de így, ezer nyi
rongyba kö te gelve épp annyi –

nem több és nem ke ve sebb – ijesztôt mu tat, mint
Az em ber tra gé di á jának a fó ká ért min denre kész
esz ki mója. „Pa lota”? „Esz kimó”? A szín: „a ha lot -
tak szi gete Ná poly és Tu nisz kö zött”. Ki csiny szeg -

le tét rozs dá sodó, re ve sedô, mo ho sodó sza bad téri nép rajzi mú ze um nak
kép zelte el a ter vezô, Szegô György. Tört csó nak, szú ette sajt árok, re kedt
ko lom pok: Pros pero a ci vi li zá ciót, tech ni kát mé lán meg csú foló, ki fi gu -
rázó, le tûnô tár gyi vi lág fel ett disz po nál. Ka li bán ten ge rész lá dára, hajó -
kor mányra, ár bocra is em lé kez tetô szer ken tyût hajt körbe-körbe, hogy
egy fel füg gesz tett kan ná ból víz cse peg jen. A fa lon ki fe szí tett húr fut,
meg le het pen dí teni. Peng. Szürke, barna min den.

Okos elôadás a Vi har avagy a bûn bo csá nat szín já téka. Bi zo nyára azt is

Horváth Zsuzsa
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Nyakó Júlia (Ariel)
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má so dik rész ele jén a ha jó tö röt tek – akik szinte va la mennyien meg érik a pén zü ket – a hátsó kettôs 
dísz le tajtó mö gül les ke lik a még alig is mert szi ge tet; és min ket. Ma gunk vissza ku kucs ká lunk a szink -

ron ban csú szó két fe kete tábla ré sein, de a lengô ta ka ró pilla már el is mosta a bû nö sö ket. He lyü kön a va -
rázsló Pros pe rót szol gáló he lyi szel lem, Ariel he ge dül, oly gyar lón, hogy a ta pin ta tos blende si etve vissza -
zárja ôt is a tá voli fénybe. Az tán az ajtó-pa lás tok – tré fás-ri asztó rán du lá suk kal keltve még egy kis iz gal -
mat – sza bad ös vényt nyit nak a felnôtt mese foly ta tá sá nak.
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tudja a já ték, amit a kri ti kus nem: a fér fi nak mon dott
Pros pero Mi lá nó ban mi ért vá lik ele gáns hölggyé. Azt
hi het tük volna, hogy a maga igaz gatta Stú dió „K”-ban
az ön ma gát és szí nész tár sait or ga ni zá tor tí pusú
fôsze re pekbôl inst ru álni sze retô Fo dor Ta más lesz
Pros pero. De nem, ô amo lyan Pros pero II., a be csü let
ki vén hedtje a má so dik gye rek kor ban. A so káig ros ka -
ta gon von szo lódó Hor váth Zsu zsa vi szont (a jel mez -
ter vezô Né meth Ilona tün döklô est élyi jét, fi a ta lító fü -
lön függôit vi selve) fe je delmi asszony ként be le szé pül
a ha mis nál ha mi sabb ke gyosz tási, fel ol dozó ce re mó -
ni ákba (me lye ket elekt ro mos han go sí tás se gít sé gé vel
zeng vi lággá. De ki ne lá tott volna már mik ro fo no kat
– Nép rajzi Mú zeum kö ze lé ben?). Ez is gya nús. A lát -
vá nyos át öl töz kö dés. A nem- és iden ti tás vál tás, a szin -
te pe ni ten cia nél küli ab szo lú ció. S egy szer-két szer –
egy ideig mu lat sá go san, a vé gén igen nyo ma té ko san –
az esz köz-, a kép- és jel kép vál tás. Te he tett egy ko ron
vagy mos ta ná ban bár mit Alonso ná po lyi ki rály (Ta -
mási Zol tán el játssza: égetôen fáj neki a go nosz ság),
az öccse, Se bas tian (Tég lás Már ton pró bál tá jé ko zott -
sá got mu tatni a csel ve té sek ér tel mé ben), An to nio
(Géczi Zol tán külsôre sza bad ság har cos is le hetne
maj  landi bi tor ló ként, ha nem sö tét puccsis tá nak áll na),
re me tés ked he tett so káig a lá nyá val a szi ge ten Pros -
pero, a nagy meg bo csá tás után újra kezdi ma gát a tör -
té ne lem. Rusz nák Ad ri enn (Mi randa, Pros pero le á -
nya) és Büki Mar cell (Fer di nand, a ná po lyi ki rály fia),
akik az elsô perctôl át csi vi tel ték a ne héz sé ge ket, Éva
és Ádám me zí te len sé gé vel ül-fek szik bele a jövôbe.

Sze re dás And rás Büch ner, Mar lowe, Sha kes pe are

szö ve ge i nek fel hasz ná lá sá val ké szült kom pi lá ci ója –
a me gosz tott ság ról, a test vér há bo rú ról szólva – az ak -
tu a li tás elé he lyezi az iro ni kus mo dellt. A pub li cisz ti -
kus tar ta lom nem pis log, a na pi hír nem ka csint ki a
struk túra mö gül. Vi szont az elôadás nak – az al ko tók
tiszta össz mun kája és Fo dor Ta más pon tos, ap rózó
di ri gá lása el len ére – nincs fi lo zo fi kus sú lya, tá ga sabb
szel lemi uni ver zuma. A Vi har nem dö rög, nem vil -
lám lik. Nem célja, hogy mé lyen néz zen nézôje sze -
mébe. A Vi har ki csit fáj dal ma san, ki csit ne vet tetve –
hu nyo rít.

WIL LIAM SHA KES PE ARE: 
VI HAR
(Stú dió „K”)

Szerkesztette – Ba bits Mi hály és Tan dori Dezsô for -
dí tá sá nak, va la mint Büch ner-, Mar lowe- és Sha kes -
pe are-szö ve gek fel hasz ná lá sá val – Sze re dás And rás.
Díszlet: Szegô György. Jelmez: Né meth Ilona. Zene:
Mo nori And rás. Fény, hang: Fo dor Ger gely. Ren de -
zô: Fo dor Ta más.
Szereplôk: Ta mási Zol tán, Tég lás Már ton, Büki Mar -
cell, Fo dor Ta más, Hor váth Zsu zsa, Géczi Zol tán,
Rusz nák Ad ri enn, Ma day Gá bor m. v., Lo vas Dá niel,
Han nus Zol tán, Nyakó Jú lia.

Téglás Márton (Sebastian), Fodor Tamás (Gonzalo), 
Géczi Zoltán (Antonio) és Tamási Zoltán (Alonso) 
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