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Bálint Endre plakátterve



„Szilágyi Dezső Arany János pompázatos fordításának
felhasználásával bábszínpadra alkalmazta a kora-
nyáréji játékot. Sikerült úgy tömörítenie, összevonnia,
átcsoportosítania, hogy a versek kelmévé és moz-
gássá, egyszóval cselekvő látvánnyá alakultak át.
Első ízben sikerült megvalósítani a virágillatból,
hagymaszagból, szülői pofonok és szerelmes csókok
csattogásából, éjszakai erdő rémületéből és ter-
mészeti csodákból kevert színjáték valamennyi
elemének hiánytalan jelenlétét, önálló világának
érvényesülését.”6 (Molnár Gál Péter)

„Az 1964-es Szentivánéji álom-adaptációnk sike-
rének egyik összetevője Ránki György zenéje volt,
a másik Bródy Vera és Koós Iván látványvilága,
illetve a felejthetetlen Szőnyi Kató rendezése. Eb-
ben az előadásban sikerült talán a legösszetet-
tebben és leginkább bábszerűen kifejezni egy mű
lényegét, komplexitását. A darab három rétegét –
a mesteremberekét, a földi személyekét és a tün-
dérekét – három síkon, három technikával s három
különböző jellegű anyagból készült bábokkal ké-
peztük le. A cselekményben lévő feszültségeket,
konfliktusokat a síkok közötti feszültséggé transz-
ponáltuk. A tündérvilág lakói természetesen sza-
badon száguldozhattak a síkok között, kihasználva
a csak a báb nyújtotta térbeli szabadságot, a földi
törvényeknek fittyet hányó játékosságot, ezáltal
a vaskos realitás és a szürrealitás között szinte
minden árnyalatot meg tudtunk jeleníteni. A mű
sokrétű humorát is, amit külön szeretnék hang-
súlyozni, mert mindig arra törekedtünk, hogy fel-
mutassuk a derűt, a komikumot, a játékosságot,
ami annyira hiányzott és ma is hiányzik a magyar
színházi életből.”7 (Szilágyi Dezső)

„A tündérek legtöbbször a színpad felső síkján le-
begnek, anyaguk könnyű selyem és muszlin. Hangjuk

csupa dallam, muzsika. A szerelmesek mechanikus
vajang bábok, mozgásuk kecses, de anyagszerű.
Ők a színpadi tér középső síkján jelennek meg, itt
évődnek, szerelmeskednek, szenvednek. A kézmű-
vesek vastag, nehéz anyagból készülnek, földközel-
ben élnek, mozognak, harsányak, vaskosak, mint
durva frottírból szabott ruháik.
Ez a tündérvilág a fekete színházból röppen ki;
botos bábok alakítják az Athén-beli földi lényeket,
a kézművesek kétkezes benyúlós bábok. A meg-
jelenítés hierarchiáját a misztériumszerűsége diktálja.
E síkokat köti össze a levelibéka-szerű Puck, ez
a bábtestű manó, a metamorfózis csodáját percről
percre megvalósító, csintalan varázsinas, aki bo-
hócbukfencei közben kutyává, fújtató vadkanná,
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6 Molnár Gál Péter: Bábszínháztörténet. (In.: Bábszínház 1949–1999. Szerk.: Balogh Géza. Budapest Bábszínház, 1999. 42. o.)
7 Nánay István: Harminchárom év után. Beszélgetés Szilágyi Dezsővel. Színház, 1999. 10. 25. o.
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Hippolyta és Theseus – Bródy Vera bábjai
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medvévé, tűzzé változva nyihog, nyerít, köp és fújva
lobog, s úgy repül »negyven perc alatt a Föld körül«,
hogy felhördül a néző, amikor megjelenik a színpad
közepén földgolyónk, amelyet űrjáró eszközeink
gyorsaságát meghaladó sebességgel kerül meg.
Ránki György új muzsikát ír a báb-Szentivánéjihez,
mely groteszkségében és meseszerűségében együtt
él az előadással. Ránki apró tételekből, hangulatot,
mozgást, akciókat érzékeltető, helyzet- és jellem-
festő zenei egységekből állítja össze zenéjét, ami

a produkció mintegy kétharmadát tölti ki, s a kore-
ográfia, a világítás, a tervezés és a rendezés igazodik
hozzá.” (Selmeczi Elek)8

(William Shakespeare: Szentivánéji álom. Adaptáció:
Szilágyi Dezső. Zene: Ránki György. Bábok: Bródy
Vera. Díszlet: Koós Iván. Rendező: Szőnyi Kató. Sze-
replők: Galamb György, Kovács Gyula, Háray Ferenc,
B. Kiss István, Balajthy Andor, Balogh Klári, Elekes
Pál, Szakály Márta, Szöllősy Irén, Havas Gertrúd)

8 Selmeczi Elek: Világhódító bábok. Corvina Kiadó. 1986. 94-96. o.

A Szentivánéji álom színpada – tervező: Koós Iván


