
„Amikor felmerült a Budapest Bábszínházban, hogy
meg kellene hívni egy rendezőt azok közül, akik az
ezredforduló idején minden kétséget kizáróan a nem-
zetközi élvonalba tartoznak, habozás nélkül Josef
Kroftát javasoltam. Hamarosan megkezdődtek vele
a személyes tárgyalások. Állandó munkatársa, barátja,
Milan Klíma is eljött vele Budapestre. Több napon át
hármasban latolgattuk, mivel mutatkozzon be a ma-
gyar fővárosban. Számos ötlet merült fel, amelyet
másnapra elvetett. Némelyiket napokig dédelgette,
egyre lelkesebben állt ki mellette, majd mégis másikat
javasolt. Eleinte olyan művet akart színpadra állítani,

amit még nem rendezett sohasem. Közben gondosan
figyelte a társulatot, előadásokat nézett, szereposz-
tásokat rögtönzött. Végül mégis úgy döntött, hogy
a Szentivánéji álom lenne a legalkalmasabb. Én lel-
kesen fogadtam a hírt, hiszen jól emlékeztem a DRAK
hatalmas sikerére Franciaországban. Amikor szóba
hoztam, lehurrogott: »Csak nem képzeled, hogy azt
az előadást fogom még egyszer megcsinálni? Azóta
már Norvégiában és Lengyelországban is megren-
deztem, de egyik se hasonlított a másikra!«
A Budapest Bábszínház premierjére negyvenkét
évvel azután került sor, hogy a színház jogelődje,
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az Állami Bábszínház első nagy szakmai sikerét
aratta Shakespeare vígjátékával. Valamennyi próbán
jelen voltam. Nagyszerű munka volt, a színészek
és a műszakiak egyaránt lelkesedtek érte. A Buda-
pest Bábszínház életében komoly fordulatot jelentett
a vele való munka. A produkció szokatlan volt. Le-
hetett szeretni, és lehetett elutasítani.
Ez az előadás a színházról szól. A középen álló
pavilon valójában egy színház színpada. A Budapest
Bábszínház stúdiószínpadának színpadán tehát
egy színpad van. Ebben a színházban Puck a fő-
rendező és a durcás, nárcisztikus, rocksztár ambí-
cióktól fűtött Oberon az igazgató. Mindenféle elő-
adásokat tartanak itt, még bábjátékot is. Itt látjuk
– kötélen lógva, »festői« környezetben, azaz he-
venyészve odamázolt hegycsúcsokkal a háttérben
– a tehetetlen bábbá változott és érzelmeikben
mind jobban összekuszált szerelmeseket, akiknek
egymást túllicitálva-lefitymálva időnként arra is
marad energiájuk, hogy stílusgyakorlatokat mutas-
sanak be patetikus kulisszahasogatásból, vagy ép-
pen sztárallűrökből. Mert ebben az előadásban
ki-besétálnak a szereplők a maguk teremtette szi-
tuációk között, hol »átélnek«, hol külső szemlélőként
figyelik önmagukat vagy báb-hasonmásukat, hol
pedig egyszerűen színészkednek, alakoskodnak,
demonstrálnak. Vagy ha éppen megsértődnek,
»dobják« szerepüket.”78 (Balogh Géza)

„A mesteremberek próbájával kezdődik a Szenti-
vánéji álom. Míg Vackor szerepet oszt, addig Zu-
bolynak és Dudásnak gondjai akadnak a munkával:
az előbbi már Herkules hanghordozását intonálja,
miközben az utóbbi kétségbeesetten próbál egyen-
súlyozni a levelek eltakarítására szolgáló lapáton.
Oberon, a tündérkirály földet söprő hatalmas fallosza
olykor mikrofonként, máskor szőrpamacsként, toll-
seprűként vagy éppen Titaniát és Puckot behálózó
indaként használatos – túl a nyilvánvaló rendel-
tetésén. A színpad két oldalán elhelyezett hang-
szerek közül az üstdob a boszorkányságra utal,
az ütők Demetrius és Lysander párbajánál fegy-
verként szolgálnak. Így válnak Josef Krofta pergő

ritmusú, ötletgazdag rendezésében a kellékek,
a tárgyak stilizáltságuknál, metaforikusságuknál
fogva a színpadi költészet részévé.
Krofta elképzeléseinek megvalósulását maximálisan
szolgálja a Jaroslav Milfajt által tervezett tér. A tör-
ténet egy szoborparkban játszódik. A tér hideg
szabályossága, megtervezettsége éles ellentétben
áll a történet irracionalitásával – ahogy a szerel-
mesek ruhájának piros, sárga, rózsaszín, narancs-
sárga színösszeállítása is a park és a tündérvilág
alakjainak alabástromfehérségével. Lysander és
Hermia kirándulóként, kerékpárt tolva, Demetrius
és Heléna golfjátékosként jelenik meg a színen.
Később, amint a fiatalokat beszippantja a bűvös
éj, úgy vedlenek át a rikító színekből fehérbe.
Merthogy Milfajt színpadán egyébként minden
fehér és márvány. A középpontban kapu áll, osz-
lopai között függönnyel, homlokzatán szamárfejjel.
A kapu (báb)színpadként funkcionál, a függöny
összehúzásakor azonban inkább kulisszának lát-
szik. Nem mellékesen: az Erzsébet kori színház
hátsó függönyére emlékeztet. Az építmény tetejére
két meredeken kanyargó lépcső vezet, itt lesz
majd Titania és Zuboly nászi ágya.

Semjén Nóra (Heléna) és Kemény István (Demetrius)

78 Balogh Géza: Josef Krofta álma Budapesten, Szent Iván éjjelén. (Art Limes, 2008. 5. 116-117. o.)
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Krofta olvasatában a Szentivánéji álom a fékevesz-
tett, érzékeibe belefelejtkezett fiatal szerelmesek
manipulálhatóságáról és a színjátszásról szól. A ren-
dezés folyamatosan reflektál a színházra. A rendező
elhagyja a kerettörténetet, Theseus és Hippolyta
esküvőjét és az arra való készülődést. Ez a dra-
maturgiai egyszerűsítés és az erőteljes húzás által
hangsúlyosabbá válik Puck központi szerepe. Ellinger
Edina Puckja örökmozgó kópé, minden lében kanál
rosszcsont. A szerelmesek az önmagukat ábrázoló
bábokat mozgatják, a szereplőket pedig Puck.
Ennek a cserfes manónak a kezében futnak össze
a szálak, mindent és mindenkit ő irányít. Vitalitásával,
szexualitásával még Oberon felett is uralkodik.
Ő még azt is megengedheti magának, hogy ká-
romkodjon, ha az események nem úgy alakulnak,
ahogyan azt szeretné.
A mesteremberek számának csökkentésével
mindhárom színész jól járt: szerepeik jobban el-
különülnek egymástól, és hálásabb karakterek
formálhatók, mint eredetileg. Schneider Jankó Zu-
bolya bármit képes megtenni azért, hogy a be-
mutató létrejöjjön, és mindent bevállal a remélt

siker érdekében. Az a fajta amatőr színjátszó,
akit nem lehet annyira megsérteni, hogy végleg
elmenjen a kedve a színpadtól. Puck mellett
ő a másik figura, aki meghatározza az előadás
ritmusát. Ács Norbert hisztiző, hamar sírva fakadó,
toporzékoló kisfiúból indítja Vackort, a Pyramus
és Thisbe című szörnyű, víg tragédia rendezőjét,
hogy aztán az előadáson több szerepben, igazi
színházi mesteremberként lássuk viszont. Pályi
János tágra nyílt szemű, semmit nem értő Dudása
mintha egy burleszkfilmből toppant volna elénk.”79

(Szekeres Szabolcs)

(William Shakespeare: Szentivánéji álom. Átdolgozó:
Miloslav Klíma – Josef Krofta. Arany János, Eörsi
István és Nádasdy Ádám fordításának figyelembe-
vételével a magyar változatot készítette: Balogh
Géza. Zene: Vratislav Šramek. Tervező: Jaroslav Milfajt.
Koreográfus: Király Attila. Rendező: Josef Krofta. Sze-
replők: Gémes Antos, Radics Rita, Ellinger Edina,
Kovács Judit, Semjén Nóra, Teszárek Csaba, Kemény
István, Schneider Jankó, Pályi János, Ács Norbert,
Kovács Katalin, Papp Orsolya)

A mesteremberek: Pályi János, Ács Norbert és Schneider Jankó

79 Szekeres Szabolcs: Puck bábszínháza. (Színház, 2006. 11. 19-20. o.)


