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CSAK A SZELLEMEK S A
B O L O N D O K GYŐZNEK

Fehér kaftánba öltözött, mezitlábas, fekete bőrű
férfi ráz egy csörgő kaviccsal töltött farudat, a
háttérben két fehér ruhás szellem mozgattáncoltat vékony bambuszrudakat, az urak átbukfenceznek egymáson a homokban, majd a
fehér ruhások egyszercsak ingó bambuszrudat
tartanak az öreg japán elé, s a színész, Yoshi
Oida csak nagy üggyel-bajjal, kedvesen és
mulatságosan tudja állát a fedélzeti korlát fölött
tartani, midőn - nápolyi Gonzalóként - valamivel
szárazabb halált esdekel az égtől.
Aztán egyszercsak elül a vihar, éjszaka van,
aztán megint nappal, a homokban már csak egy
kurta rémálom nyomai láthatók. Jól meg-termett
öregember lép be, sovány, sötét bőrű óriás,
ritkás fekete szakállal, kámzsába burkolva,
kezében bot, oldalán karcsú, fiatal indiai lány,
még szinte gyermek, jobb orrcimpájában
briliánssal. A férfi Prospero, a szigetre vetődött
egykori milánói herceg, a viharba került gonosztevő bátyja, a leány pedig a lánya, Miranda.
A két színészt Sotigui Kouyaténak és Shantala
Malhar-Shivalingappának hívják.
Így kezdődik Peter Brook francia nyelvű A
vihar-előadása.

Prospero csodadoktor, aki kézrátétellel gyógyít.
A drámát nem a természet és a szellem-világ
ura irányítja, s nem is a politikai végzetet, az
erkölcsi utópiákat tanulmányozó szobatudós,
csak egy sámán, aki bűvös köröket rajzol, és
köveket kopogtatva csudákat varázsol elő.
Festőien egzotikus bűvölet lengi be az egészet, és mi felszabadultan szemléljük a kifürkészhetetlen létezés e könnyed játékát. Ám a
kezdeti ámulat mélyén nesztelenül kicsírázik
egy csipetnyi unalom is. Sotigui Kouyate Prosperóként kevéssé modulált, torokhangú franciasággal mondja Jean-Claude Carrière két és fél
órára tömörített shakespeare-i szövegét; alkatánál fogva mindvégig impozánsnak, rokonszenvesnek hat, soha nem fenyegető, s rövidesen már nem is oly nagyon izgató. Hiányzik
az a művészi erő, amelyre éppen az üres tér
szorul rá a legparancsolóbban. Ennek a Prosperónak a viharban tett utazása mintha már az
elején véget érne.

És az előadás mégis diadalmaskodik; minden
vakmerőség nélkül megjósolható, hogy a zürichi
bemutató után a brooki színház új világsikernek
néz elébe. Ismét rabul ejt az egyszerűség
művészete: az angol színházi géniusz a maga
nemzetközi, „multikulturális" együtteséPeter Brook A vihar plakátja előtt
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vel másodpercek alatt teremt - mindennemű
technikai felszerelés nélkül - színhelyeket és
helyzeteket, a darab kezdetén vihart és hajótörést, később a szigeten mindenfajta szentivánéji álmot. Játszódjék bár a jelenet a nyílt
tengeren vagy az őserdő legmélyén - Brooknak
mindig elég hozzá néhány pantomimikus utalás,
két-három pálmaággal, néhány bambuszrúddal.
Az előadás olyan tökéletes, amilyen legutóbb a
Mahábhárata volt, s megvan benne a komédiás
mimézisnek az a bája is, amely már Brook
1979-es Übü-rendezését áthatotta. Ám a
legendás Szentivánéji álom (1970) vagy a
párizsi Carmen-tragédia robbanékonyságát,
lázas játékosságát és testi zeneiségét vagy az
avignoni kőfejtőben előadott Mahábhárata időtteret
elvarázsló
monumentalitását
és
kecsességét, e kivételes modellek nagyságát
nem éri el.
Ez A vihar nemcsak az egyszerűség csodáját
demonstrálja, hanem olykor a tegnapi
nagymester rutinját is; mintha a maga koreográfiájával és pantomimjával, no meg az afroázsiai szirénhangokkal a rutin rendezné el egy
alternatív, folklorisztikus színház barátságosan
meghitt miliőjét. Így például a Miranda és Ferdinánd herceg közötti szerelmi jelenetekben amelyek hullámzó selyemtakarón játszódnak,
xilofon és stílustörő módon magnóról szóló
meseszerű danák hangjára - már nehéz
megkülönböztetni a művészetet a műviségtől.
És azok, akik fenntartás nélkül ujjongtak a zürichi bemutató láttán, bizonyára nem vették
észre vagy (már) nem akarták észrevenni, hogy
Prospero udvari ellenjátékosa, a hercegi fivér
csakúgy, mint a nápolyi király színészileg nincs
jelen, sőt, hogy Bruce Myers és Alain Maratrat,
ez a két tapasztalt brooki színész Trinculo és
Stephano naturburs szerepében nem feltétlenül
robbantja szét a városi színházak bevált
komikus sablonjait.. .
Így hát e két és fél óra során Peter Brook géniuszának bűvészmutatványai sem feledtethetik,
hogy kecsesen egyszerű és rafináltan naív
képalkotását csak a színészek tölthetik meg
művészettel és élettel. És bármilyen szép is a
színházi világcsaládról szőtt brooki álom, megfelelő mennyiségű művészetre (és életre) a
legkülönbözőbb országokból toborzott s a
legkülönfélébb bőrszíneket felmutató együttes
sem nyújt eleve biztosítékot.
És mégis: túl minden kifogáson, ebben A vihar-előadásban valóban három kontinens három tündökletes színésze diadalmaskodik: Bakary Sangaré, Yoshi Oida és David Bennent.
A japán Oida már Brook első, 1970-es londoni A viharjában is fellépett. Most a hajótörést
szenvedett nápolyi Gonzalo szerepét játssza;

A vihar Peter Brook rendezésében
vékony kis emberke, hollófekete, bő bugyogós
öltözékben; afféle, a commedia dell'artéból
szalasztott peches fickó, aki szinte jobban
ámuldozik és örvend azon, hogy ruházata sértetlenül vészelte át a tájfunt, mint azon, hogy
mellesleg ő maga is életben maradt. Yoshi Oidának éppen csak ki kell nyújtóztatnia szárnyszerű végtagjait, ezüstös mosolyra kell húznia
ajkát, oldalra hajtania a fejét, és egy picikét
meggörbítenie a hátát, máris diszkréten, szellemesen tudtunkra adta, hogy a nápolyi király
idős tanácsura valójában örökifjú bolond, maga
a halhatatlan clown.
Bakary Sangaré, ez az atléta alkatú, csodálatos afrikai komédiás: Ariel, a légi szellem. A
vihar-nyitány alatt méltóságteljes komolysággal
rázza csörömpölő bambuszrúdját, mintegy a
végzet kormányosaként. Amikor másodjára
megpillantjuk, már túlesett élvezetes munkáján; táncikálva lejt be a színpadra, fején
egyensúlyozva a megfeneklett hajó kis modelljét, három piros vitorlával, hogy Prospero
rögtön tájékozódhassék, hozzá hamiskás-naivul hunyorog, gurgulázik és hadar, kezei egymás után alakulnak hullámokká, árbócozattá,
zuhanó emberi testekké, tengeri szörnyekké.
Amikor elmeséli, hogyan ejtette lármájával halálos rémületbe az udvari társaságot, felborzolja rövid, göndör haját, amely egyszercsak
mintha egy összekuszálódott allonge parókára
utalna, takarékosan, mégis pokoli mulatságo

san. Nemsokára aztán panaszosan hivatkozik
a rég megígért szabadságra: ekkor felmászik a
falhoz támasztott vaslétrán, és csak úgy sistereg belőle a hirtelen, lázadó büszkeség, amely
akkor sem merül feledésbe, amikor, hamar
megvigasztalódva, lejön, és nagyranőtt, félig
vad, félig megszelidített gyerekként Prospero
ölébe búvik. Ariel az est fekete fénypontja.
A legkáprázatosabb figura azonban az
ördög: David Bennent Calibanja. Caliban valószínűleg még soha nem tombolt színpadon
ilyen őrjítő viharzással. Már első megjelenése
is „fejvesztett": ócska kartondobozban bekacsázik az arénába valami, aminek két lába
van, majd lerázza magáról a dobozt, és belebújik: ez a láda a háza, a ketrece. Kiemel belőle egy répát, beleharap, hogy csak úgy
reccsen, zabál, csemcseg, répaforgácsokat
köpdös, és közben őrjöngve, tajtékozva beszél, mint akinek egész élete forog kockán; ő,
a vadember, egykor a sziget gyermekkirálya.
most félig emberi, félig állati sorban sínylődik a
gyarmatosító Prosperónál. David Bennent tébolyult lidércnek formálja az alakot, szája egy
kicsit nyitva, alsó a jka lecsüng, csak úgy fon
benne az iszonyatos szenvedély, szemében
egy patkány veszett dühe és egy fogoly gyermek sóvárgása. Amióta Volker Schlöndorf
Günter Grass-filmjében, a Bádogdobban felfedezték, a kis David Bennent soha nem mutatkozott ekkora színésznek, mint itt, Peter Brook
és William Shakespeare közös művében.
Theater heute, 1990. november

