
visszaköszönô típusokkal és helyzetekkel, melyek vitathatatlan
ügyességgel, lendületes, sokszor eredeti dialógusokkal szer-
vezôdnek egész estét betölteni képes színpadi alkotássá, problé-
maérzékenysége azonban nem emelkedik ki az átlagból. Annyit je-
gyeznék még meg, hogy a világvége-várás és a szakállas jóistennel
való intim viszony motívumkettôzés, mondhatni, pleonazmus;
egy is elég volna belôle.  

Az Örkény színházi bemutató rendezôjének, Guelmino Sán-
dornak jó dramaturgiai érzékét már a címválasztás is dicséri: a
Szibéria Transz egyaránt utal a fiktív szibériai kisváros mellett
expressz elrobogó vasútra és a hôsnô, Olga irreális lelkiállapota-
ira. A fiatal rendezô minden bizonnyal végiggondolta az elôadás
lehetséges irányait, a pszichológiai realizmustól a finom, árnya-
latokra kihegyezett csehovizáláson át a vad szürrealizmusig; a
színpadon azonban úgy hat a darab, mintha, mondjuk, Katajev
Bolond vasárnapját két francia Feydeau-epigon adaptálta volna.
Hiányoznak az ember önmagába való alászállásának csendes, lí-
rai pillanatai, a szereplôk árnyalatlan fortissimóban kergetôzik,
harsogják, ôrjöngik végig az elôadást, és a két nôvér, Olga és Inna
hisztérikus vonaglásai oly hasonlóak, hogy kettejük között elmo-
sódik minden különbség. A közönség végigkacagja az elôadást,
verbális humor, helyzetkomikum, szélsôségesen groteszk színé-
szi eszközök együtt ostromolják rekeszizmait – s eközben nagy-
részt áldozatul esik a mû egészébôl sugárzó fájdalmas, már-már
tragikus életérzés, amelyre, mellesleg, nálunk is (világszerte is?)
megélt, tapasztalt frusztrációs pszichózisok rezonálhatnának.
A stiláris egyhangúság pedig – és ez a legnagyobb baj – nemegy-
szer statikussá, unalmassá teszi a játékot.

Kész rendezônél talán nem is illik méltatni az ötleteket, a játszó
kellékeket a mosógéptôl és liftajtótól a vízsugáron és szárítóköte-
leken át kaucsukbabáig és vodkástarisznyáig, a lepusztultságot ér-
zékletesen tükrözô megannyi tárgyat – ezeket az etûdöket az
elôadás jelesen abszolválja.

Két kitûnô színésznô – az egyik mindent, a másik majdnem
mindent tud – feszíti mimikáját, mozgáskészségét, hangerejét a
végsôkig, hogy az instrukcióknak megfeleljen, és ezt a végtelenül

fárasztó feladatot mindketten gyôzik erôvel és leleménnyel; ám
emberábrázolásra ekként kevés erejük marad. Hámori Gabriellá-
nak (Olga) minden testrésze külön játszik, úgy tetszik, még a
fedôt is a hangja mozdítja el a tûzhelyrôl, s kergeti végig a játékté-
ren. Figyelmébôl még csendes, elmélázó pillanatokra is futja; is-
métlôdô és hosszan tartó néma színpadi jelenléteit nagyon szépen
bútorozza be. Az azonban, hogy naiv-e, gyermekes-e, eredendôen
tiszta-e, vagy szubnormális, idegbeteg hisztérika, nem derülhet ki;
ilyen differenciálásra nincs alkalma. Még monolitikusabb alakot
kénytelen megformálni Kerekes Éva, aki úgyszólván végighisztéri-
ázza játékidejét; csak pillanatokra sejlik fel, hogy örökös szexuális
fixációja és kielégületlensége az élettel szembeni teljes védtelensé-
get és tanácstalanságot kompenzálja. Mindkét alakítás végigdol-
gozott, színes, imponálóan technikás, de a szövegbôl kifejthetô
teljességgel szükségképpen adós marad.

A két férfi szereplô feledhetô. Anger Zsolt, aki a kaposvári Alek-
szejbôl közel egy évtized alatt Mihaillá pohosodott, minden izmá-
val és idegszálával kövér embert játszik, durvát, érzéketlent, primi-
tívet; ez így egyszerû feladat, holott lehetne bonyolultabb is. Kíno-
sabb, hogy Alekszej, a Leningrádból – vagy Kurszkból – delegált
„specialista” jóval összetettebb szerepében Dömötör András nem
tud helytállni; a „pozitív” szakaszban, frázisokat kérôdzô utópista-
ként szürke, a nála is hisztériáig fajuló eksztázis és az azzal feleselô
kétségbeesett menekülési vágy pedig határozottan nem áll jól neki.   

A tragikusra hangolt (és Csehovot írói részrôl nyíltan plagizáló)
befejezést az addig jól szórakozó közönség alighanem meg fogja
bocsátani; az elôadásnak, ha jelentôsége nem is, sikere még lehet.

NYIKOLAJ KOLJADA: SZIBÉRIA TRANSZ 
(MURLIN MURLO) (Örkény Színház)

Spiró György fordítása alapján a szövegkönyvet írta: Guelmino Sándor
és Orbán Eszter. DÍSZLET: Horesnyi Balázs. JELMEZ: Benedek Mari.
DRAMATURG: Orbán Eszter. ASSZISZTENS: Érdi Ariadne. RENDEZÔ: Guel-
mino Sándor. 
SZEREPLÔK: Hámori Gabriella, Kerekes Éva, Dömötör András, Anger Zsolt. 
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mesteremberek próbájával kezdôdik a Szentivánéji álom a
Budapest Bábszínházban. Míg Vackor szerepet oszt, addig

Zubolynak és Dudásnak gondjai akadnak a munkával: az elôbbi
már Herkules hanghordozását intonálja, miközben az utóbbi két-
ségbeesetten próbál egyensúlyozni a levelek eltakarítására szolgáló
lapáton.

Oberon, a tündérkirály földet söprô hatalmas fallosza olykor
mikrofonként, máskor szôrpamacsként, tollseprûként vagy éppen
Titaniát és Puckot behálózó indaként használatos – túl a nyilván-
való rendeltetésén.

A színpad két oldalán elhelyezett hangszerek közül az üstdob a
boszorkányságra utal, az ütôk Demetrius és Lysander párbajánál
fegyverként szolgálnak.

Így válnak Jozef Krofta pergô ritmusú, ötletgazdag rendezésé-
ben a kellékek, a tárgyak stilizáltságuknál, metaforikusságuknál

fogva a színpadi költészet részévé. Krofta elképzeléseinek meg-
valósulását maximálisan szolgálja a Jaroslav Milfajt által terve-
zett tér. 

A történet egy szoborparkban játszódik. A tér hideg szabályos-
sága, megtervezettsége éles ellentétben áll a történet irracionalitá-
sával – ahogy a szerelmesek ruhájának piros, sárga, rózsaszín, na-
rancssárga színösszeállítása is a park és a tündérvilág alakjainak
alabástromfehérségével. Lysander és Hermia kirándulóként, ke-
rékpárt tolva, Demetrius és Heléna golfjátékosként jelenik meg
a színen. 

Késôbb, amint a fiatalokat beszippantja a bûvös éj, úgy vedle-
nek át a rikító színekbôl fehérbe. Merthogy Milfajt színpadán
egyébként minden fehér és márvány. A középpontban kapu áll,
oszlopai között függönnyel, homlokzatán szamárfejjel. A kapu
(báb)színpadként funkcionál, a függöny összehúzásakor azonban
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Puck bábszínháza
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inkább kulisszának látszik. Nem mellékesen: az Erzsébet kori színház hátsó függönyére
emlékeztet. Az építmény tetejére két meredeken kanyargó lépcsô vezet, itt lesz majd Tita-
nia és Zuboly nászi ágya.

Krofta olvasatában a Szentivánéji álom a fékevesztett, érzékeibe belefelejtkezett fiatal
szerelmesek manipulálhatóságáról és a színjátszásról szól. A rendezés folyamatosan ref-
lektál a színházra. A nézôt magával ragadja a rendkívül dinamikus tempójú játék, de a
cseh vendégmûvész mindig az orrára koppint a belefeledkezni vágyónak. Nagyszerû
példa erre a szerelmesek nagyjelenete, amelyben a szereplôk fennhangon súgnak egymás-
nak. Az illúzió így megtörik, hogy aztán a legnagyobb természetességgel és még nagyobb
lendülettel folytatódjon a mese. A bábok használata szintén ebben a jelenetben válik
hangsúlyossá. A szerelmesek esetében érezni leginkább az egyénítés hiányát – igaz, eh-
hez Shakespeare szövege sem ad túl sok kapaszkodót. A Lysander, Hermia, Demetrius és
Heléna rikító színeiben pompázó, kézzel mozgatható bábok a nagy szerelmi cserebere
mesés fantasztikumát erôsítik.

A rendezô elhagyja a kerettörténetet, Theseus és Hippolyta esküvôjét és az arra való ké-
szülôdést. Erre a dramaturgiai egyszerûsítésre és az erôteljes húzásokra azért van szük-
ség, hogy hangsúlyosabbá váljék Puck központi szerepe.

Ellinger Edina Puckja örökmozgó kópé, minden lében kanál rosszcsont. A szerelmesek az
önmagukat ábrázoló bábokat mozgatják, a szereplôket pedig Puck. Ennek a cserfes manó-

nak a kezében futnak össze a szálak, min-
dent és mindenkit ô irányít. Vitalitásával,
szexualitásával még Oberon felett is uralko-
dik. Ô még azt is megengedheti magának,
hogy káromkodjon, ha az események nem
úgy alakulnak, ahogyan azt szeretné.

A mesteremberek számának csökkenté-
sével mindhárom színész jól járt: szerepeik
jobban elkülönülnek egymástól, és hálásabb
karakterek formálhatók, mint eredetileg. 

Schneider Jankó Zubolya bármit képes
megtenni azért, hogy a bemutató létrejöj-
jön, és mindent bevállal a remélt siker ér-
dekében. Az a fajta amatôr színjátszó, akit
nem lehet annyira megsérteni, hogy végleg
elmenjen a kedve a színpadtól. Puck mel-
lett ô a másik figura, aki meghatározza az
elôadás ritmusát.

Ács Norbert hisztizô, hamar sírva fa-
kadó, toporzékoló kisfiúból indítja Vac-
kort, a „Pyramus és Thisbe” címû szörnyû,
víg tragédia rendezôjét, hogy aztán az
elôadáson több szerepben, igazi színházi
mesteremberként lássuk viszont. Pályi Já-
nos tágra nyílt szemû, semmit nem értô
Dudása mintha egy burleszkfilmbôl top-
pant volna elénk.

A Szentivánéji álom jócskán meghúzott,
leegyszerûsített értelmezését, valójában
paródiáját láthatjuk, ám a társulat elég
meggyôzôerôvel rendelkezik ahhoz, hogy
elhitesse velünk a rendezôi olvasat érvé-
nyességét. 

WILLIAM SHAKESPEARE: 
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
(Budapest Bábszínház, Játszó-tér)

BÁBSZÍNPADRA ALKALMAZTA: Miloslav Klima és
Josef Krofta. Arany János, Eörsi István és
Nádasdy Ádám fordításának figyelembevéte-
lével a magyar változatot készítette: Balogh
Géza. TERVEZÔ: Jaroslav Milfajt. ZENE: Vratis-
lav Sramek. KOREOGRÁFUS: Király Attila. REN-
DEZÔ: Josef Krofta m. v. 
SZEREPLÔK: Gémes Antos e. h., Radics Rita,
Ellinger Edina, Kovács Judit, Semjén Nóra,
Teszárek Csaba, Kemény István, Schneider
Jankó, Ács Norbert, Pályi János m. v., Ko-
vács Katalin, Papp Orsolya.
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Kemény István, Kovács Judit és (fent) Ellinger Edina (Puck), Gémes Antos (Oberon)
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