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„(…) Elsőként Ariel tűnik fel, hármas alakban, magába
olvasztva Juno, Iris, Ceres szerepét. Élre kerülésével
Szikszai Rémusz rendező talán egy ismert értel-
mezését hangsúlyozza finoman A viharnak: a légi
szellem (hiszen lényege a földöntúli erő) ereden-
dően hatalmasabb Prosperónál, közreműködése
nélkül az őt Sycorax átkából ugyan kiszabadító,
ám tudását mégiscsak tanulás útján szerző szám-
űzött király nem sokra jutna. De Ariel kényszerű

társa is Prosperónak. Kölcsönös alárendeltségben
élnek, akár egy házasságban, Ariel szabadulna,
rendre a „válást sürgeti”. Három alakban való meg-
jelenése (Blasek Gyöngyi, Pallai Mara, Spiegl Anna)
ősi istenhármasságokat idéz. (…)
A rendezői szándék szerint csak Ariel után figyelhe-
tünk fel az egyszerre isteni, és ettől el nem választ-
ható módon színházirányítói, »játékmesteri« szerep-
ben feltűnő Prosperóra. Prospero ugyanakkor (mint
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gyakran) szerző-rendező is, aki az elmúlás felé kö-
zeledve utolsó, legnagyobb alkotásával egyúttal
örökre búcsút mond a színpadnak, amely voltakép-
pen maga a sziget, ahol a varázslat működik.
Az eseménysor szinte egészen a befejezésig pogány
üdvtörténeti színház, amit Prospero tervezett bosszú-
ja, »engesztelő áldozata« működtet. A pogány 
»isten-rendező« antropomorf, ennek következmé-
nyeként diszharmonikus jelenség, a gnózis által
domesztikált ösztönös lény, aki szenvedélyesen
készül a revánsra, szexuális vágyait pedig nehezen
fékezi, azokat alantas módon hatalmi eszközzé
változtatja (például Ariel esetében, de lánya, Miranda
fenekéről is csak az illendőség kedvéért húzza
vissza a kezét).
Az első és a második jelenet egymásba csúszik,
szerkesztődik. Szikszai módosított expozíciója
a fenti transzcendens/színházi kettősség aláhúzását
szolgálja. Az elsőben eredetileg a hajózókkal és
magával a viharral találkozhatunk, a másodikban
tűnik csak fel Prospero és Miranda. A Bábszín-
házban a cselekmény kezdetétől legfelül, virtuális

parancsnoki hídján maga Prospero áll, varázsigét
mormol. Ezután kezd háborogni a tenger, majd
jelenik meg a hajótörést követően Miranda. A vihar
képe látványos, szuggesztív: a hang, a strobosz-
kópos fényhatásokat fokozza a hullámokat helyet-
tesítő hatalmas, zörgő fekete nylonok emelkedése
és esése. Ami a katasztrófa nyomán marad,
az a szakrális jelleget erősítve leginkább hatalmas
halcsontvázra emlékeztető sérült, pőre hajótest.
Ez lesz a terepe a további játéknak. (…)
Calibanról Jan Kotthoz hasonlóan vélekedik a ren-
dezés: a gondolkodó szerint a dráma második leg-
fontosabb szereplője a »véglény«. Szikszainál ennek
jeleként csupán a három kulcsszereplőnek, Pros-
perónak, Arielnek és Calibannak nincs maszkja. Lé-
tezésük minősége ezt nem teszi szükségessé. Mi-
ként az Úrnak Lucifer, úgy Prosperónak a neki
alárendelt, tőle függésben működő antitézise Caliban.
Ez a tény Szikszai alaposan felépített világában kü-
lönös hangsúlyt kap, Prospero lassú, az irgalmasság
és vele a halál felé haladó metamorfózisa egyúttal
összefügg Caliban erőszakos átalakításával. Rendezői
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betoldás, hogy a varázsló (ahelyett, hogy kutyákkal
üldöztetné két részeges társával, Stephanóval és
Trinculóval együtt) megfosztja férfiasságától Calibant,
a valószínűtlenül hatalmas nemi szervet, mintha
preparátum lenne, plexilap mögé zárja. Tette tulaj-
donképpen önkasztráció, Caliban és Prospero egy-
szerre szabadul a nemi ösztön erejétől, »nyugszik
meg«. A csonkítás gyakorlatilag egybeesik a va-
rázskirály mágikus hatalmának önkéntes feladásával.
A vad és torz szolga karjait széttárva, a nézőtér
felé fejjel esik át a radikális beavatkozáson, míg
Prosperót a záróképben éppen fordítva, hagyomá-
nyos, és nem fordított keresztet idéző testhelyzetben

láthatjuk. Nyomában pedig hamarosan teljessé válik
az irgalom. (…)
Szikszai rendezésében az Alonso udvarából való
urak, Adrian és Francisco (Szolár Tibor) összenőtt
két fejjel ábrázolódik. Ez része annak a virtuóz és
rendkívül szellemes, a mozgástól a párbeszédekig
megnyilvánuló játékosságnak, amely az egész elő-
adást jellemzi. (Bírálat leginkább ennek túlzó, olykor
az előadást lelassító vadhajtásait érheti.) (…)
Blasek Gyöngyi Arieljéé az egyik legmeghatározóbb
jelenet, amikor légi szellem mivoltából kilépve az
utolsó percekben cekkerrel, zacskós tejjel a kezében
(Juno alakjában, aki a házasság istennője) távozik
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a rezignált nyugállományú varázslótól. Titkokat hor-
dozó, egyetlen legyintésbe sűrített búcsú ez; sokkal
inkább özvegyé, mint elvált asszonyé.
Fodor Tamás Prosperója nagyszabású egyéniség,
aki az olykor ellenszenves, olykor nevetséges, olykor
félelmetes varázsló-királyból formálódik át alig ész-
revehető lépésekben az élettől búcsúzó, merengő
bölccsé. (…)”90 (Pethő Tibor)

(William Shakespeare: A vihar. Fordító: Nádasdy
Ádám. Zene: Dinyés Dániel. Díszlet: Cziegler Balázs.
Jelmez: Kiss Julcsi. Bábtervező: Hoffer Károly. Rendező:
Szikszai Rémusz. Szereplők: Fodor Tamás, Pájer
Alma Virág, Hannus Zoltán, Blasek Gyöngyi, Pallai
Mara, Spiegl Anna, Ács Norbert, Beratin Gábor, Barna
Zsombor, Kemény István, Teszárek Csaba, Pethő
Gergő, Tatai Zsolt, Szolár Tibor)

A búcsúzó Prospero (Fodor Tamás) és a cekkeres Ariel (Blasek Gyöngyi)

90 Pethő Tibor: A filozófus önkasztrációja (részletek). (Színház, 2018. 11. 25–26. o.)


