
„A Semmit és a Mindent jelentő sötétből egy lebukó
napkorong és Ariel ezüstösen tar sporadikus feje
merül föl. Azzal az illúzióval jár a testek egyik részét
vagy csupán egy fejet kiemelő szabatos világítás:
megszűnt a nehézkedési törvény. Legalábbis másféle
gravitáció érvényes ebben a szellemekkel dolgozó
varázstörténetben.
A színház tervezőinek keze alá áll a tengeri vihar
lobogó kelmékből vad tarajokat vető mozgása.
Pusztítóbb tengeri vihart képes a kis színház kínálni,
mint bármelyik nagy apparátussal és hatalmas
díszletköltséggel operáló nagyszínház. Nem ter-
mészetutánzás. Szükségeltetik a viharhoz a néző
fölkeltett képzelete is.
Zöld fényben ellenbolygóként rímel Ariel jelenésére
Prospero törzse és feje. A kozmikus űrben a két
varázserejű szellemalak misztériumjátékot ígér
anekdota helyett.
A tér mágikus. Arielnek csupán feje kap fényt. Neki
nincs teste. Prospero a felső színpadra magához
emeli leányát, Mirandát: az irányító botja nélkül
maradt báb tehetetlenül simul az emberfeletti ember
karjaiba; ölébe ülteti, bíztatva vigasztalja. A színpad
síkján – mint tudati alvilágban – árnyjátékként meg-
elevenedik a milánói hercegségben tizenöt éve
lefolyt trónbitorlás regéje. Amikor Prospero bűbájat
szállít leányára: a lány transzban, a levegőben fekszik,
akár egy varietémágus médiuma: az eddigi botos
bábként működő Mirandát a fekete színház egyik
animátora emeli-lebegteti a sötétben. Mindaddig
álomba merülve fekszik a levegőben, amíg apja elő
nem varázsol számára egy ifjút, Sebastiant. Sebastian
dacol Prosperóval, az csak int varázspálcájával, mire
az ifjút a földöntúli varázserő tótágast állítja. A felső
szintről Miranda sikítva apja karjaiba veti magát til-
takozásul. A sziget más helyén a hajótöröttek befo-
rognak a térbe pompás úri ruházatukban.
Caliban színészméretű elmaszkírozott steppelt, pap-
lanszerű testével, félmaszkban, roppant fatörzset
hurcol magával.
A két clown – Trinculo és Stephano – a gyerme-
keknek való bábszínház kedves bohócai torzkép-

szerűen elrajzolt arccal, a régimódi komikusok mo-
dorában ráérősen teregetik ki tréfáikat.
Prospero varázslatai A vihart a nézők számára ér-
zékelhető, édeni mesevalósággá teszik.
A hajótörötteknek szellemszolgák flamandos bőségű
bankettasztalt terítenek. Fölötte kiterjesztett szárnyú,
afrikai istenségre emlékeztető madárrém a Milánóban
megejtett politikai gaztettüket vijjogva megidézi.
A szellemek balett betétjében nem figurális bábok,
de színes sálak bukfenceznek-lebegnek a levegőben,
mint tarka sóhajok. Aliganyag, tünékenyen esetlen
légi szellemek. Komikus ellenpontként roppant kör-
te- és almafejű meg barackkeblű groteszk képze-
let-lények bergomaszka táncot járnak.
Varázslatosnak tetszett az élő színész és bábszínész
kombinálása. Úgy rémlett, először láthatni ilyent
a megbábosított Shakespeare előadásán. Vagy leg-
alábbis itt volt legdrámaibb értelme az emberi lép-
tékű bábokon uralkodó, emberfölötti méretű óriásnak
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Prospero (Garas Dezső) és Ariel (Sallay Virág)
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látszó Prospero és csakis ezüst arccal működő
szellem, Ariel, vagy az emberalatti szörny, Caliban
testükkel is jenlévő színészekkel játszatásának.
Garas Dezső vendégként játszotta a keserű mágust.
Egyetlen más rendezőnek nem csinálta volna meg
ennyire retorikától mérsékelt-bensőségesen, szinte
gombvégről a nézőkkel bizalmasan közlő közép-
hangon a szigeti remete-mágust, mint önmagának.
Igaz, a rendezést Urbán Gyula kezdte el s osztotta
Garasra a főszerepet, aki azonban idővel magára
húzta az előadás irányítását, s átvette a rendezést.
Prosperója színészi tapasztalatainak köszönhetően
hozzáigazodott a kamaraszínházi méretekhez. Ennél

mélyebb leleménye volt, hogy nem Koós stilizált
Globe-színpadi szerkezete ragadta meg, annak csak
csodalehetőségeit használta fel, hanem jó színészi
ösztönnel fölfödözte, hogy Bródy bábjai és az al-
kalmazott anyagok képviselik az előadásban a pá-
toszt és az emelkedettséget. Látványukkal, mozgá-
sukkal nem vetekedhet sikerrel az élő ember.
A szerep látványos megoldásait elvetette. Befelé
építkezett. Az előadás legszebb jeleneteként Prospero
lement az összeesküvő udvari kvartett közé, miután
magára öltötte bíbor palástját és királyi rangját jelző
koronáját. Beállt középre. Rádöbbent, elhagyva va-
rázserejét még mindig kimagaslik a bábok közül.

Garas Dezső és 
a társulat a tapsrendben
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Lemondóan letérdelt. Egy szintre került a többiekkel.
Töprenkedő arcán látszott a végleges lemondás.
Most már egy lett a többi emberrel. Finoman
rángó, szögletes taglejtéssel, ujjait összeszorítva
úgy rémlett: ő is csak egy a bábok között. Miranda
és Sebastian a felső színpadon álltak a kibonyo-
lódásnál. Hogy a tündérek szellemi síkján maradtak:
a szerelmesek magasabbrendűségét jelentette.”61

(Molnár Gál Péter)

„A Viharban nagyméretű bábukat (bunraku típusú-
akat) kellett a színészeknek maguk előtt mozgatni.
De ők fekete ruhába öltözött emberek voltak, a bábu
mögött elbújtatva. Néha lehetett csak sejteni ott-
létüket mint árnyékot. A darab egyetlen élő sze-
replője, egyben rendezője, Garas Dezső volt. Ez így
rendjén volt. A filozófus varázsló varázspálcájával

odakényszerítette a történet szereplőit a szigetére,
ő mint élő ember a szellemi, a bábuk az emberi
világot képviselték. Az a zseniális rendezői ötlet,
hogy pálcája eltörése után a valóságos világi öltö-
zetből átváltozott a bábok öltözetére, lejött a ma-
gasból, letérdelt és egyenrangúvá vált a többiekkel,
kétlem, hogy olyan erejű lehetett volna, ha az elő-
adás alatt látni lehet a színészeket, amint a bábuikat
mozgatják.”62 (Bródy Vera)

(William Shakespeare: A vihar. Adaptáló: Szilágyi
Dezső. Zene: Dezsényi János. Bábok: Bródy Vera.
Díszlet: Koós Iván. Koreográfus: Csetneki Gábor. Ren-
dező: Garas Dezső. Szereplők: Garas Dezső, Gruber
Hugó, Csajághy Béla, Varanyi Lajos, Gyurkó Henrik,
Elekes Pál, Pataky Imre, Erdős István, Szakály Márta,
Sallay Virág, Kássa Melinda, Meixler Ildikó)

Bródy Vera Koós Iván

61 Molnár Gál Péter: Bábszínháztörténet (In.: Bábszínház 1949–1999. Szerk.: Balogh Géza. Budapest Bábszínház, 1999.
65–66. o.)

62 Bródy Vera: A bábtervező mesél. (Móra Kiadó – OSZK, 2016. 42. o.)


