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Pap Vera (Annie) és Anger Zsolt (Billy) (Koncz
Zsuzsa felvétele)

Valami bűzlik Dániában című Hamlet-zanzáját
(legutóbb a Katona színészeinek előadásában a
tavaly nyári Színészkarneválon), és hallhattunk
másik nagy sikerű darabjáról, a Travesztiákról.
Az írót ismert történetek ötletekben bővelkedő,
szellemes átdolgozójaként szerethettük meg. A
pillanatnyi politikai helyzet - később úgy nevez-
zük: történelem - mellékszereplőinek béka-
perspektívájából forgatta meg a Hamlet-történe-
tet vagy mutatta be az egy városban élő és dol-
gozó, de még ismeretlen Joyce-ot, Lenint és
Tzarát, zanzájában pedig rohanó korunk szen-
zációra éhes nézőjének elképzelt elvárásai sze-
rint zsugorította tizenöt percesre a tragédia ese-
ménysorát.

Az író korábbi műveit emlegető kitérő - talán
már sejthető- annak a felismerésnek szól, hogy
az Ez az igazi című kesernyés vígjáték nem tarto-
zik az izgalmasabb Stoppard-alkotások közé.
Ha nem írja meg az előzőeket (és nem válik idő-
közben ismert televíziós és rádiós személyiség-
gé), aligha sikerült volna egykönnyen eladnia ezt
a banalitásokból szőtt, laposka poénokkal tarkí-
tott hosszadalmas dialógussorozatot a popra-
jongó negyvenes íróról, aki magánéleti problé-
mákkal küzd, hippi lányáról, színésznő felesége-
iről, szintén színész barátjáról és a feleségek
barátairól, akik között kiemelt szerep jut egy
álforradalmár ifjoncnak. A darab - amely
egyszerre akar megnevettetni és aforisztikus
életigazságokat közölni - inkább hangjátékra
emlékeztet, semmint színműre. A színpadon
alig történik más, minthogy jelenetről jelenetre
bejön két (né-ha három vagy négy) szereplő, és
kitartó konverzációt kezd arról, ki kivel fekszik le,
ki kit akar ki-sajátítani, ki kivel nem tud mit
kezdeni, valamint hogy előadható-e a börtönben
csücsülő - még le nem lepleződött -,
forradalmárrá stilizált köz-törvényes bűnöző
pocsék darabja. Az az érzésem, a Pesti Színház
színpadára azért tolnak be időnként egy autót,
zuhanyfülkét vagy bárpultot (díszlet: Dávid
Attila), hogy ha már mindig ugyanarról
beszélnek, legalább ne mindig ugyanott tegyék.

A bemutatóra készült szövegváltozat - Kern
András és Valló Péter átdolgozásának köszön-
hetően - könnyedebb és szellemesebb (ugyan-
akkor sajnos hosszabb) az eredetinél. Az elő-
adás „helyi értékén" veszi a darabot, nem
próbálja többnek mutatni, mint ami. Egyetlen
idéző-jelet mégis kitesz: a visszatérő
jelenetkezdés - Henry (Kern) több méter
magasban (Marton László néhány évvel ezelőtti
Szentivánéji álomjának impozáns csillagos ege
alatt) írógépét veri - arra utal, hogy amit látunk,
talán nemis az életből, csak Henry legújabb
színdarabjából való.

Kern afféle Woody Allen-esen szeretetre méltó,
kissé félszeg, kissé tudálékos, kissé papucs ér-
telmiséginek játssza Henryt, ami kifejezetten jót
tesz a figurának. A főszereplők egyébként -
Kern mellett Lukács Sándor, lgó Éva, Pap Vera -
magabiztosan hozzák a figurákat, s ha nem
sugárzik róluk a játék önfeledt öröme, a
vígjáték-félék legfőbb vonzereje, hát nem
meglepő. Ehhez ugyanis vagy el kellene felejteni
a szöveget, és saját ötletekből, rögtönzésekből
teremteni sokkal érdekesebbet (de ez egy
másik műfaj),

uszonöt évesen egy színész - ide nekem
az Oroszlánt is! - mindent el akar játsza-
ni, ám végtelen energiája sokszor kiakná-
zatlan marad. Egészséges lelkületű ifjú
ilyenkor panaszkodás és letargia helyett
cselekszik, játéklehetőséget teremt

önmagának. Számos alkalmi társulás, előadóest
jön így létre, a Komédi Franc Ez? nyári
mókázásaitól, mondjuk, Csányi Jánosék az évad
meglepetését jelen-tő Szentivánéji álom-
produkciójáig. Ekképp fogott össze két
vígszínházi s egy munkanélküli aktor,
nemrégiben még főiskolai évfolyamtársak,
hogy eljátsszák Shakespeare összes művét -
igaz, kissé rövidítve: hetven perc alatt.

A mulatságos ötlet ugyan nem a sajátjuk: Lon-
donban látták az eredetijét, de ügyesen magukra
igazították az import holmit. A SÖR-nek (értsd:

vagy egy jobban megírt darabbal próbálkozni.
Elég nagy a választék.

Tom Stoppard: Ez az igazi (Pesti Színház)
Fordította: Bart István. Átdolgozta: Kern András és
Valló Péter. Díszlet: Dávid Attila. Jelmez: Dőry Virág.
Zenei munkatárs: Jeney Erzsébet. Dramaturg: Upor
László. A rendező munkatársa: Eichner András. Ren-
dező: Valló Péter.
Szereplők: Kern András, Lukács Sándor, lgó Éva, Pap
Vera, Korognai László, Anger Zsolt f. h., Szabó Gabi,
Olasz Ági.

Shakespeare összes Rövidítve) ma már legen-
dája van: „Petya", „Artúr" és „Totya" (polgári ne-
vükön: Kállóy Molnár Péter, Kálid Artúr és Tóth
Gáspár András) vállalkozása olyannyira jól
sikerült, hogy ötvenedik előadásukon is túl
vannak - zömében a Komédium családias
hangulatú pincéjében, de felléptek már kétezer
ember előtt is a Diákszigeten.

Előadásuk felhőtlen és felelőtlen hülyéske-
dés. A Shakespeare-művek és a Shakespeare-
játszás karikatúrájánál is erősebb a vállalkozás, a
mindent lerövidítő rekordhajhászás kifigurázása.
(Csöpp hiányérzetem is innen fakad: szívesen
láttam volna egy kicsit mélyebb stílusparódiát
is.) A bohócdilibe minden pojácáskodás bele-
fér: egymás zrikálása, szimpátiaszavazatok
gyűjtése a Julius Caesar címszerepének elját-
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szásáért, megsértődés, kibékülés, visszatérő
rosszullét Hamlet nevének meghallásakor. A ki-
rálydrámákat amerikai focimérkőzés keretében
láthatjuk, úgy passzolgatják egymásnak a lasztit,
akár az uralkodók a koronát; az Othello sztori-ját
rap stílusban halljuk, a Titus Andronicus hor-
rorisztikus emberevésben tobzódó történetét a
Főzőcske, de okosan keretében dolgozták fel. Az
improvizációs készségen alapuló „Nem komplett
Shakespeare-művek" egyik legnagyobb erénye,
hogy a nézőket is bevonja a játékba. Az előadás
csúcspontja a várva várt Hamlet-interpretáció:
miközben a nézőtérről a szín-padra felcsábított
Ophelia tehetségesen sikít annak hallatán, hogy
vonuljon kolostorba, tudatának freudi
tudományossággal feltérképezett háborgó rétegeit
a szekciókra osztott közönség jeleníti meg.

A SÖR hírnevének oldalvizén csoroghatott be a
köztudatba a nyughatatlan Kállóy Molnár Péter
másik hajmeresztő ötlete, A legújabb Villon. Az
amúgy „hagyományos" előadóest ideája attól el-
képesztő, hogy feltételezi: a közönség eljön egy
középkori költő verseit meghallgatni. És csodák
csodájára a dolog működik. A nézők eleinte szin-
tén valami paródiafélére számítanak, de aztán
csalódás nélkül megelégszenek a versek cseppet
sem unalmas előadásával. A színész ügyesen
fogja meg jószerivel fiatal hallgatóságát a
humorosabban előadott-eljátszott költemények-
kel, majd szép váltással szól a halálról, öregség-
ről, szerelemről. A kötélből kialakított rácsok mö-
gött, szó szerint az akasztófa árnyékában, az
életet dicsőíti. Nagy csibész. Erről partnere, a
Kövér Margó névre hallgató élő tyúk is sokat tud-
na kotyogni.

Margó tojhatna néha aranytojást, mert az ötle-
tekkel felmálházott színházcsinálókat örömmel
fogadják sok helyen - feltéve, ha pénzt is hoz-nak
magukkal előadásuk finanszírozására. Ötletük
pedig már van a folytatásra.

Borgesson-Long-Singer-Shakespeare: Shakespeare
összes Rövidítve: SÖR (Komédium)
Fordította: Kállóy Molnár Péter, Arany János, Mészöly
Dezső, Radnóti Miklós stb. Mind a harminchetet Kern
András felügyelte.
Szereplők: Kálid Artúr, Kállóy Molnár Péter, Tóth Gás-
pár András.

A legújabb Villon (Komédium)
Rendezte: Szűcs Gábor. Asszisztens: Harsányi Anikó.
Előadja: Kállóy Molnár Péter.

Villon: Kállóy Molnár Péter
(Laczkovics László felvételei)


