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Nem úgy a másik előadás, a Végnapok*
amely Karl Kraus Az emberiség végnapjai című s
eredeti terjedelmében előadásra nyilvánvalóan
alkalmatlan tragédiájából készült, bár létrehozá-
sában szintén szerepet játszotta színészi
kifejezőeszközök gazdagításának szándéka; a
társulat tagjai, Lenhardt Anita és Kókai István
olyan vendégművészekkel játszanak együtt,
mint Bán János, Vallai Péter, Tóth József vagy
a zenész Melis László. Ugyanakkor ez a
produkció, a haláltánc tematikát folytatva, a
történelmi analógiák révén mind konkrétabban
az „itt és most"-ot ábrázolja. Dobay Dezső
rendezésében a Rumbach Sebestyén utcában
már hagyományosnak számító térhasználat is
megváltozik, felbomlik a szokásos színpad-
nézőtér szembenállás, a publikum a játéktér
négy sarkán foglal helyet, s

*Az 1984-es, Szkéné-beli előadás felújítása

z alma tíz forint. Kifényesített, termetes
starking. Rövid fejszámolás után kiderül,
hogy a veronai terecske árusai talán nem
is adják drágábban, minta Blaha Lujza
terecskén vagy az Örs vezér terecskén

működő kollégáik. A különbség annyi, hogy a
veronai csak játék tér, játékból készült a
közönség kedvéért. Alma- és egyéb árusok
népesítik be, valamint semmirekellők,
mutatványosok, kártyások, meg egy snóbliszerű
ősi olasz játék meg-szállottjai. Reneszánsz
bagázs, az emberiség - rendre ismétlődő -
újjászületésének... kárvallottai?
haszonélvezői? Ahogy vesszük.

Nagy a kísértés, hogy a Merlin szeptember-
ben indult színészképző műhelyének első szín-
padi produkcióját a mihez képest kényelmes né-
zetéből vizsgáljuk. A tényt azonban, miszerint az
előadást létrehozó Lázár Kati és Jordán Tamás
tanítványaiban egynéhány hónapja többnyire
még csak homályos képzelgések kavarogtak a
színészetről, csak tényként érdemes említeni.
Nem kell, nem szabad és legfőképp nincs miért
mentegetni őket. Adva van egy csapat és az ő
színészpedagógiában jártas két tanáruk, akik
úgy döntenek, hogy didaktikai szempontból az a
leghelyesebb, ha a kezdet kezdetén elkezdenek
színpadra állítani valamit. Kiválasztanak egy ko

utat hagy a korábbi nézőtéren át. Így a színészek
körbejátszanak (időnként pedig „hátba támad-
ják" a közönséget), akárha cirkuszi porondon
volnánk - s az asszociáció tán nem is áll túlsá-
gosan távol attól a világtól, amelyet kuplékkal,
viccekkel, jelenetekkel és a testes Kraus-kötet-
ből való felolvasással megidéznek. Ez az első vi-
lágháborús Európa békebeli világa.

Hogy mi mindent lehet tanulni a vendégektől,
annak érzékeltetésére álljon itt egyetlen példa:
külön stúdium, ahogyan bejönnek és elhagyják a
teret, végtelen monotóniában (hiszen a
körülmények most is adottak), mégis mindig
másként, minduntalan megküzdve a már
említett hosszú „kifutóval".

A vegyes csapat ellenére nem befogadószín-
házi produkció, hanem R.S.9.-előadás jött létre,
szellemiségében, hangulatában mindenképp
nyomot hagyva nemcsak a háziakban, de min-
den bizonnyal a vendégekben is.

rai Shakespeare-t, a drámatörténet árnyalt véle-
ményeit és leheletfinom eszmefuttatásait össze-
foglalva az egyik legrosszabbat, és
meglehetősen érvényes színpadi létet adnak
neki. Érvé-

nyeset, mert növendékeik pillanatnyi élethelyze-
tét tekintik kiindulópontnak. (Akár azt is megálla-
píthatnánk, hogy a színházcsinálásnak ezt a
módját részben a „kaposvári iskolából" hozhat-
ták magukkal, de minek állapítsuk meg...) A két
veronai nemes története így lesz idétlen és szög-
letes, kamaszos és végletes, ám szögletességé-
ben friss, kialakulatlanságában egész, nyurga
bájaival kerek történet. Az előadásból visszate-
kintve úgy tűnik, hogy Lázár és Jordán mára
legelején csatát nyert azzal, hogy fölismerte: a
veronai ifjak szertelen meséje sokkal hihetőbb
lesz a szertelen ifjúság szemszögéből nézve.
Hogy ezek után mi dolguk maradt? Bölcs
rálátással és szelíd irigységgel színre vinni azt
a tengernyi csapongó szenvedélyt, bűnt és tiltott
szerelmet, árulást és hűtlenséget, amelyet csak
aggályoskodó felnőttkorában vesz túl komolyan
az ember.

A bevezetőben említett piacteret - amely ké-
sőbb ugyanúgy megteszi milánói udvarnak és
sűrű éjszakai erdőnek - ácsolt fa épületszerke-
zet veszi körül. Bizonyos részletei kínosan sza-
bályosra esztergálva, mások a maguk szálkás
valójában. Khell Zsolt díszlete adekvátan remek:
előre megsúgja, hogy mit várhatunk az előadás-
tól. Illetve mit nem. Ezen futkosnak, másznak,
ugrálnak olykor a szerelmesek. Valentin (Orosz
Róbert) amolyan hideg típus, kaján és szenvte-
len, egészen addig, amíg a milánói herceg
leánya, Silvia iránt érzett szerelme búsképű
álmodozóvá nem teszi. Balga Romeo ő, aki a
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Kalmár Tamás (Fürge) és Koleszár Bazil Péter
(Kutya) (Sárközi Marianna felvételei)

lányszöktetés tervét épp szerelme apjának fe-
csegi ki. Aztán Proteus (Kupcsok Zoltán), aki a
Júliának ígért örök hűséget csak néhány napig
képes tartani, így lesz pattanásos képű hőssze-
relmesből barátja ellensége és gaz intrikus - né-

hány drámai percre. Júlia (Bozó Andrea), aki -
szintén Lázár-Jordán-féle pszichológia! - egy
szál lepedőben búcsúztatja Proteust, hát miért
ne szerelmesedne át az ifjú rövidesen ama
milánói Silviába, ha emezt már megkapta? És
Silvia (Pető Fanni), a sudár és sugárzó
hercegkis-asszony, aki a Júliáéhoz hasonló
tinédzser-lányos koraérettséggel sokkal
elszántabb és

Shakespeare: A két veronai nemes (Merlin Színház)
Fordította: Szabó Magda. Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez:
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Róbert, Bozó Andrea-Gyalog Eszter, Horváth
Barbara, Kalmár Tamás, Pásztor Tibor, Oberfrank
Margit, Szikszai Kinga, Koleszár Bazil Péter.

következetesebb, minta begőzölt ifjak együttvé-
ve.

Nem tudom, hogy a Merlin színészképzőben
osztályoznak-e, mert ha igen, jó néhány négyö-
töd, öt alá meg ötös születhetett. Nem nagyon
kaphatott rosszabbat a Proteus szolgáját játszó
Kalmár Tamás, aki, mint egy testessége miatt ki-
közösített nebuló, sértett hangon követel együtt-
érzést magának, és a színészként talán legéret-
tebb Horváth Barbara sem, aki viszont Júlia szol-
gálójaként teremt olyan „fölnőttes" figurát, hogy
a jövőben talán némi egészséges bizonytalansá-
got kell majd csöpögtetni belé. A milánói herce-
get játszó Szűcs Lajos komoly helyett
komolykodóra veszi a figurát. Helyesen.
Horváth Ákos teljesen hülye Eglamour lovagja
kis paródiai remek, Koleszár Bazil Péter pedig
egy megátalkodott eb, a kutyahűség helyett - az
embervilágból veszi a példát elvégre - vígan
pöfékel (! ), és tesz az egészre.

A közelmúltban jelent meg Géher István
esszékötete Shakespeare-olvasókönyv címmel.
(Gyaníthatóan olyan gyakorisággal forgatott ké-
zikönyv lesz, mint Jan Kott vagy Cs. Szabó mun-
kája.) Géher tanár úr szerint A két veronai nemes
dramaturgiai következetlenségei azonnal jelen-
téktelenné törpülnek, ha kiadós házibulinak fog-
juk föl az egészet, melynek résztvevői egy áttán-
colt átszerelmeskedett és -hűtlenkedett éjszaka
után megbocsátóan borulnak össze. Nem érde-
mes latolgatni, Jordánék olvasták-e mára köny-
vet - lényegtelen. Az előadás egészéből termé-
szetesen és szervesen következik, hogy a Mer-
linben egy házibulin fejeződik be a történet. Haj-
nali párok andalognak egymásra találva a félsö-
tétben, lassú Beatles-zenére. Fiatalok. A régi
Verona ifjúsága a ma ifjúsága, meg azoké, akik
Beatles-zenére voltak fiatalok, és most nosztal-
giával ismernek magukra a tanítványaikban.

A Shakespeare-olvasókönyv szerzője tárgya
iránti jogos elfogultságában azt ajánlja, hogy aki-
nek szárazon nem tetszik A két veronai nemes,
olvasás közben pótolja a mámort némi alkohol-
lal. A Merlinben, ahol amúgy is elég magasak az
alkoholárak, ez csak pénzkidobás lenne. Ebben
az esetben nincs szükség pótszerre. A színpa-
don dúl az ifjúság mámora, nekünk meg ott az al-
ma.


