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Szentivánéji alom értelmezése leg-
többször a fejedelmi-királyi pár(ok)
szerepfölfogásán, jellemzésén dől
el, azaz mindjárt a
szerepkiosztáson. Ki-csoda

Theseus, Hippolyta, Oberon, Titánia?
Milyen viszonyban áll (és feks z i k )

egymással az előbbi kettő, milyen-ben az
utóbbi kettő? Mennyire evilág, illetve
valamely más világ figurái - emberek vagy
lények? Fogas kérdés, hiszen eleve 3:1 a
„szellemek" javára, lévén Hippolyta a
görög mitológia férfias asszony-államából,
a patriarchátus ellen hadakozó
matriarchátusból származtatható alak,
amazonkirálynő.

Vándorfi László, a veszprémi előadás
rendezője akként oldja meg a dilemmát,
hogy a modern tradíció jegyében ő is
egyetlen színésznőre osztja Hippolytát és
Titániát, s egyetlen színészre Theseust és
Oberont (s mellettük természetesen egy
testbe gyúrja az ünnepélyrendező Philost-
ratot és a játékmester Puckot). Figyelemre

méltó a megoldásában az, hogy nem is-is
figurákat teremt, nem azt tárja föl, hogy a
királyi hős Theseus is meg Oberon is,
hogy asszonya Hippolyta is meg Titánia is,
hanem hogy egyszerre azok.

Bősze György mint Theseus úgy lép
színre, hogy ő valószínűleg valóban Athén
ura, ám lehet: még - v a g y már, vagy épp
most-- a tündérkirály Oberon. Á való világ
és az ellenvilág változását, szinte
nesztelen, észrevehetetlen egymásba-
egymásból fordulását Vándorfi a színen
mosolyogva üldögélő, vörös palástos Fa-
zekas István távozásával, majd a kopasz.,
szemüveges, suta tánctanárnak öltözte-
tett Fazekas István visszatérésével érzé-
kelteti: a színész Puckot viszi ki, és Philost-
ratot hozza vissza. S még az sem baj, hogy
tán előbb Puck mosolyog - Theseusra (az
a Puck, aki később nem palástban, hanem
egyszerű szegénylegényruhában
tüsténkedik).

A két régió egymásba mosódását Bősze

jó színészi technikával fejezi ki, éli meg.
Mint akinek állandóan migrénje van, és a
kínzó főfájás már becsapja: ki vagyok én?
Házasodni készülő athéni nagyúr vagy
elhagyott tündérkirály? Fájhat is a feje,
mivelhogy Hippolyta csak gúnyos és mísz
hajlandóságot mutat a nászra, hűvös kö-
telességtudattal bólint igent a fegyveres
leánykérésre, és különben is, az egész
mindenség valahogy zavarodott, színtelen,
idegen, otthontalan... Bősze alakításán
idegesség, sietősség, mogorvaság vonul
végig, híven tükrözve a személyiség teljes
földúltságát, önbizalomvesztését, érzelmi
labilitását. Természetesen lepleznie is kell
mindezt, mert oltár elé optimistán,
derűsen, emelkedett lélekkel illik,
uralkodóként meg erőt mutatva kell
vonulnia - ezért ritkán rezzenő, rejtélyes
arcának lefelé ívelő szájú, tragikus görög
maszkja elé olykor a maszk maszkját, a
Khell Csörsz díszlete s a Szentivánéji álom
záróképe
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kényszeredetten s csak pillanatra komikus
ábrázatot vonja. Theseusként forró, telt
vallomásokat szaval, de tirádái jégszilán-
kokként pattognak föl a bolydult és bizo-
nyára szerelemtelen bensőből; Oberon-
ként vad szigorral osztogatja feleségkínzó
és -leckéztető parancsait, noha - védte-len
ellágyulásai mutatják - nincs ínyére ez az
erőfitogtatás.

Bősze György pszichológiai hitellel és
takarékos külső megnyilvánulásokkal áb-
rázol egy egyensúlyvesztett, életörömöt
elfelejtett férfifigurát, játékának azonban
nincs miértje. Miért ilyen? - erre Tordai Teri
szerepformálásából találgathatjuk a
választ. A vendégművésznő fölléptetése
eseményszámba megy Veszprémben, ki-
tüntetett helye van az előadás színészgár-
dájában. Illetve az lenne. Rátaláltak ugyan
Tordaira, de alig-alig találták ki, mi lehetne
a dolga. Sudár, extravagáns, kevés szavú,
titokzatos jelenség, mezítláb suhanó
szépség. Mozgáskultúrája, visszafo-
gottsága, elhúzódása mind a távoliságot
hangsúlyozza: Hippolyta tulajdonképp nem
lép be a törvény által szentesített
házasságba, és nyilván nem lesz annak
részese hús-vér asszonyként, Titánia pe-
dig nincs jelen az egész Zuboly-(szamár-)
rémképben, olyannyira fölötte áll e
démoniának, maga is démon. Ha Bősze
alakításának alapszíne az erőltetett
hatalommal leplezett ideges űzöttség,
akkor Tordaié a mérhetetlen fölény, a
magasból nézés, a kívülállás, amit nem
lazít a kétszeres ön-megadás, beletörődés
sem. Ebből a Hippolytából semmi öröme
nem lesz Theseusnak, a megjavult
Titániából sem sok Oberonnak.

A királyi pár vonulásának koreográfiája
(az egyéb mozgásokkal együtt tervezte:
Barta Judit) kétségtelenül megkapó. Igen
sokszor átellenesen, jobbról és balról lép-
nek be, nem szív a szívnek, de egymással
farkasszemet nézve, s csak egy határig
közeledve. Sosem lehetnek egyek, ezt
nyomatékosítja a férfi- és a nőbirodalom
határaként is fölfogható, sokszorosan
szimbolikus ér, a tócsaszerű tavacskába
torkolló forrás, mely nagyjából középen
osztja meg a színpad dombocskáját. Ám
nem jutunk túl azon, hogy nő és férfi között
összebékíthetetlen ellentét feszül. A
halandó emberek esetében nem kellő
magyarázat erre (kifejtést sem kap) az
amazonhölgy elrablása; arra is csak gya-
nakodhatunk némely jelekből, hogy Hip-
polyta bőre férfikéz simogatásától soha-
sem fog áttüzesedni - annyira öntörvényű
vagy annyira frigid. Próbáljunk in-

Bősze György (Oberon-Theseus) és Fazekas
lstván (Puck-Philostrat)

kább a „láthatatlan" szellemek tündérvi-
lágában keresni indítékokat. Itt viszont
Vándorfi egyfelől a maga nagy ötletével,
másfelől ötletszegénységével rontja el a
dolgot.

A nagy ötlet: Titánia és Oberon viszály-
kodásának tárgyát, az indiai váltott gyer-
meket a rendező tüllökbe-turbánba bur-
kolózó, mégis szinte meztelen, gyönyörű
barna bőrű fiatal férfi (Bicskey Lukács)
alakjában realizálja. Testté, gyönyörű, ne-
vetős ifjú leánnyá (Bajzáth Edit) lett a
szerelem tűzvirága is. Az övék a darab
valóságos párja, a négy szerelmes-, il-
letve házaspár mellett az ötödik, össze
nem tartozó, szimbolikusan mégis elsza-
kíthatatlan pár. De miért nem vetett szá-
mot azzal Vándorfi, hogy egy felnőtt férfi
semmiképp sem ugyanazt jelképezi, misz-
tifikálja, amit egy kisfiú, egy serdülő?
Oberon - és a vele majdnem egy The-
seus - ösztönös fiúvonzalma, lappangó
homoszexualitása ugyanúgy elveszíti
motiváló lebegését, ahogy Titánia - és a
vele majdnem egy Hippolyta - sejthető
sokszoros csapodársága. A váltott gyer-
mekből lett váltott férfi nyereséget, tola-
kodó egyértelműséget vinne a játékba,
ám mert ettől Vándorfi ízlése és művelt-
sége idegenkedik, a tüllök táncoltatásá-
val, a néma vonulással igyekszik lebegtet-
ni, amit e nem lebegő alak jelent.

Az ellentmondásosságot növeli, hogy a
szerelem tűzvirágából test, a testből rög-
vest szimbólum lett, viszont e virág mint
színpadi lény inkább csak útban van, mi

vel pusztán szimbólumkodik. Ezzel pedig
Pucknak árt, mert mint közvetítő és se-
géd részben elorozza Robin pajtás já-
tékait. Amelyekből bizony amúgy sincs
sok. Ennyire érdektelen Puckot még soha
nem láttam. Nem Fazekas István a vét-
kes: Titánia és Oberon (Hippolyta és
Theseus) tisztázatlan, csak az össze-
nem-illésben megfogalmazódó kapcsolata
nem provokálhatott, nem követelhetett,
nem teremthetett arccal bíró Puckot.
Fazekas igyekszik átszellemülten, enyhe
szomorúsággal, csöndes csodálkozással
tolmácsolni versezeteit; hiába. Végül is
nem játékmester, nem is játszanak vele.
Instrukciókat hajt végre, melyek a cselek-
mény bonyolódásához nélkülözhetetle-
nek.

Á rendezői tanácstalanság Zubolyra is
kiterjed. A többi mesterember a színmű
átlagos előadásainak szokásos konven-
ciói szerint esetlenkedik a próbákon és az
ünnepi bemutatón. Vakarják a fejük búb-
ját, egyik lábukról a másikra állnak, meg-
komponáltan henteregnek, gesztusokat
ismételgetnek, egy-két egyéni vonást föl-
festenek. Benczédi Sándoron, Nyirkó Ist-
vánon, Várnagy Zoltánon, Lang Rudolfon,
Horváth Györgyön nem múlik a siker, ők
(Vackor, Gyalu, Orrondi, Dudás, Ösztövér)
bumfordi clownjelenetükkel, a biztos bo-
hócsémákkal még föl is pezsdítik a vége
felé a jelképességbe, az ürességbe, a tisz-
tázatlanságba kissé belefáradt publiku-
mot. [Egyébként Rátkai Erzsébet a Ván-
dorfit is magával sodró ötleteklektika je-
gyében széttervezte a Szentivánéji álom
jelmezeit. Azt óhajtaná, hogy a derék két-



keziek (is) egyszerre érkezzenek a cirkusz
porondjáról meg az abszurd dráma síksá-
gáról (Vándorfi is, ahol lehet kacérkodik az
abszurddal, például egy keménykalapos
szótlan alakpárt végképp fölöslegesen
iderángatva). Ebből a szándékból teljes
összevisszaság lett. Csíkos trikó és falliku-
san formált hajpánt, bizományi bundának
ható szamárjelmez és dús köpönyeg,
posztmodern női divat és zokni nélkül
hordott úri lábbeli -tetőtől talpig minden
látható, ami taszítja egymást. A szereplő-
ket az legalább összefűzi, hogy a zöldek,
lilák, csillámlók alól-alatt majdnem min-
denkinél kiüt az előadást is átkaroló (a
díszletet viszont ellenpontozó) fekete szín.]

A mestergárdának lenne színházimádó
főkolomposa, a freudi mélydrámának is
egyik főszereplője a szamárrá igézett,
majd visszavarázsolt Zuboly. Borbiczki
Ferenc erős talentuma rúgja-rúgja előre a
figurát, dübörög a járása, mozdulatai
szinte döntögetik a kulisszákat, sistereg
körötte a levegő - csakhogy ebből a
lendületből nem tud fölszaladni az átvál-
tozás magaslatára, mert ezúttal Veszp-
rémben nincs is magaslat, s az „Ember
szeme nem hallott olyat, ember füle nem
látott olyat..." ébredésmonológ is csak
kopog, kopog. Mit lehetett volna tenni a
beszédet értelmetlenül torzító, a mimikától
megfosztó, a kopottszürke szamárka-
báthoz sehogysem illő gázmaszkszerű-
séggel elvarázsolva...?

Nincs Puck. Éppenhogy van Zuboly. Van
váltott gyermek.
Tőlük nincs Titánia, és nincs Oberon. Ha

ők nincsenek, Hippolyta és Theseus is
kevéssé vannak.

Oberon erdőt varázsol
(MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)

Csörsz díszlete. Ez utóbbin nem nehéz
fölismerni a rendező csiszolt, egyéni ízlését:
ebben a térben a Vándorfi-előadások
„állandó terét" is látjuk. A sárgásfehér,
kapu- vagy ablaknyílást ölelő, fallá fölrakott
kövek s mellettük a sziklák naturális, érdes
valósága meg a torzó oszlop Athén
árnyékát rajzolják a háttér egére, ugyan-
akkor ez a romladozó városszél, e kopáran
elhagyatott vidék emlékeztet Schaár Er-
zsébet (szobrokkal és szobrok nélkül is)
kísérteties, fehér kiállításutcájára; a mű-
anyagtömbökre, amelyek örökre magukba
zárják az embereket. Szemkápráztató a
kőtérség átváltozása erdővé, a zene (és
Bősze György játékának) ütemére alá-
ereszkedő, sötétvörös virágú délszaki
lombokkal, a levélhóhullással, az elmúlásra
emlékeztető csupasz fatörzsekkel. S
középen ott csordogál a forrás vize. Az élet
vize? Vándorfi a földi (athéni) jelenetekben
eldugaszolja a forrást, a nem földiekben
(mesebeliekben) fölfakasztja, ezzel
érzékeltetve, mikor hol vagyunk a két-egy
világban. E forrás sok jó játék (indokolt
harmatfröcskölés, tartalmas beletapics-
kálás, hökkent rápillantás) forrása. Ám ezen
is sikerült rontani azzal, hogy a kis tavacska
mellékesen kellékraktár, amibe
beledobálnak ezt-azt, a mélyéből meg kar-
dokat ráncigálnak elő egy párbajhoz.

A shakespeare-i epilógus, a „Fel, tapsra
hát.. ," percében összeverődnek a tenye-
rek, s megérik a vastaps, hiszen az érté-
kekre, a részletszépségekre fogékony néző
„jó ba r t " . Mégis nagy kár, hogy az itt-ott
hatásos és jól megoldott előadás sokkal
kevesebbet vált be, mint amennyit ígér, s
végül inkább csak a közhelyességig
általános tanulságokra futja erejéből,
mintsem kimunkált gondolatokra. „ólom-
álom" nem üli szempillánkat a Szentivánéji
álom után, csak azon tépelődhetünk,
honnan az egyre jobban terjengő üresség?

Shakespeare: Szentivánéji álom (veszprémi
Petőfi Színház

Fordította: Arany János. Díszlet: Khell Csörsz.
Jelmez: Rátkai Erzsébet. Zene: Mártha István.
Koreográfus: Barta Judit. Akrobatika: Pintér
Tamás. Rendezőasszisztens: Varga Katalin.
Rendező: Vándorfi László.
Szereplők: Bősze György, Tordai Teri m.v.,
Fazekas Istvánt Sashalmi József, Szeles József,
Antal Olga, Hullan Zsuzsa, Éltes Kond, Benczédi
Sándor, Nyirkó István, Borbiczki Ferenc, Lang
Rudolf, Várnagy Zoltán, Horváth György, Perjési
Hilda, Jámpa Krisztina, Szafner Györgyi, Csontos
Gabriella, Bicskey Lukács, Bajzáth Edit, Czákler
Kálmán, Trömböczky Péter.

Lefogott, logikusan és mélyenszántón
ki nem dolgozott feladataik ellenére is
ezek a főszereplők viszik, lendítik az elő-
adást, s a négy ifjú szerelmes - mint oly
sokszor e vígjáték színpadi történeté-ben
- árnyékban marad. Vándorfi sajnos nem
fordított elég figyelmet sok kis dologra,
melyek nem is oly aprócskák. Ilyen
Hermia és Heléna különböző termetének
emlegetése, amiből hatalmas patália ke-
rekedik. Antal Olga (Hermia) és Hullan
Zsuzsa (Heléna) nem csak ennek a
különbözőségnek nem felel meg. Csakis
méregből, sikongatásból, durcásságból és
turbékolásból nem lehet eljátszani a
leányokat, mert akkor az ő házasodásuk
története semmiféle tanulsággal nem
simul Theseusék házasodásának
históriájába. Persze újra itt a kérdés:
mihez, mibe lehetne simulni, ha egyszer
ez a história...? Ettől függetlenül Hullan
Zsuzsának végre mással is tudnia kellene
jellemezni, mint egy „második cés"
toporzékolásaival, erőltetetten magas
hangú kiabálásaival. Ezt a tempót a
választékosabb, készségek-ben
gazdagabb Antal Olga is nemegyszer
átveszi. Sashalmi József (Lysander) és
Szeles József (Demetrius) az ikertestvér-
ségig hasonlóak mindenben, s ez csak
egyik elfogadható közelítése a rivalizáló
figurapárosnak. Jó lenne tudni, melyiküket
miért szeretik, és melyikük hogyan szeret.

A nagyon vegyes benyomást keltő
veszprémi Szentivánéji álom, e korszerű-
nek, eredetinek és mélynek szánt, ám
jórészt kapkodóvá és zavarossá lett elő-
adás kétségtelen értéke - a már jelzett
erények és Vándorfi néhány finom megol-
dása mellett - Mártha István égiháborús
zengésű, fennköltségében is köznapi, é-
lekből kiszakadó kísérőzenéje és Khell


