
értelmezhettük, hogy a testesebb, élet-
erősebb jelenség, Szigeti András itt a
puritán, s Csikos Sándor az aszténiás,
fekete szakállú habzsoló, harácsoló. Ők
ketten így is dicséretesen helytálltak,
noha Szigetinél - kényszerűségből tán -
túl sok „bessenyeis" megoldás mutat-
kozott. Alapvető hiba - térjünk vissza az
előadás befejezésére -, hogy Léner
szerint Esze Tamás a Kis Álbert ellen
indított „koncepciós" vádaskodás nyo-
mán - melynek ő maga is fontos eszköze -
rádöbben saját hasonló eshetőségeire, és
menne már a fejedelemhez segítségért a
halálra ítélt Kis Albert ügyében, csak-
hogy az utat elzárják előtte a fegyveres
ajtónállók, így csupán a döbbent arcára
szegeződő fényszóró tárja elénk a benne
végbement változást. Túl gyors és túl
közvetlen jelzés ez! Igaz, a dráma eredeti
szövegében is megjelenik végül az el-
menekült Kis Albert által imént még
túszul ejtett Esze Tamás, igaz, utóhangot
írt Nyerges András „egy drámához",
melyet nyilván épp ehhez az előadáshoz
is föl lehetett volna használni: ebben
Esze Tamás kerül már a vádlott, a meg-
rágalmazott helyzetébe, s ő próbál ma-
gyarázkodni, mentegetőzni, bizonykod-
ni. Ezt az utószót valóban el lehetett
volna mondatni Esze Tamás alakítójával
- de csak némi késedelemmel a lát-
szólagos befejezés után, így Léner Péter
tárgyalt megoldása nem kielégítő.

A rendezés legmeggyőzőbb leleménye
ezen az előadáson az volt, hogy Léner a
fejedelem, Rákóczi nevében ítélkező -
halált vagy kegyet osztó - titkárt, Pápai
Jánost (Vitai András játszotta, jól) emel-
vényen pöffeszkedő karszékbe ültette.
Igen: a forradalmat az efféle áttételem-
berek, magukat „nélkülözhetetlenné"

tevő talpnyalók is veszélyeztetik.
Kellett volna még az előadás feszült-

ségéhez, hogy a darab úri szereplői -
akik Károlyi Sándor indítványára el-
határozzák: színleg Rákóczihoz csatla-
koznak - valódi ellenfélként hassanak a
népi figurákkal kontrasztban. Ám Ká

rolyi - nem rossz - szerepében Bárány
Frigyes unottan mozgott; vicsorgásai,
lábátvetései, fáradtan elegáns gesztusai
bármikor fölhasználható elemek a mű-
vész eszköztárából. Simor. Ottó az áruló-
törleszkedő fővezér, Sennyei figuráját
csupán a komikum felől közelítette meg;
a vendég Juhász Jácint mint Sztojka -
jellegtelen volt.

Még a kisebb szerepek gazdái érde-
melnek figyelmet: elsősorban Stettner
Ottó, aki Karácsony Péter szolgából
emberré, forradalmárrá való fölmaga-
sodását szépen játszotta el. Gados Béla
mint Papp Mihály, Rákóczi követe,
mulatságosan érzékeltette a történelem
olykori abszurditását: igen, Verecke ott
van mindig, ahol a zászlót küldők éppen
sejdítik.

Léner megpróbált látványos előadást
teremteni. Fúvósötös játszott kezdés előtt
korhű zenéket, fáklyák és fegyveresek
mozogtak az 1985-ös költségvetések
szerény szintjén; igyekezett a rendező
bejátszatni a széltében és magasságában-
mélységében viszonylag nagy teret,
amely azonban - éppen kiterjedései
folytán - az intimebb-gondolatibb
részleteket is olykor „szét-húzott",
operai-statikus játékmodorba
kényszerítette. Elmondhatjuk, a darab-
beli Károlyi Sándor címadó, cinikus-
„reálpolitikus" szólását toldva meg: nem
kell „mindent szégyenleni" ebből az elő-
adásból, de - kőszínházban akár - egy
méltóbb újraolvasást, színpadra állítást
okvetlenül megérdemelne Nyerges And-
rás drámája.

Nyerges András: Az ördög győz mindent
szégyenleni (Kisvárdai Színház)

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Mialkovszky
Erzsébet. Rendező: Léner Péter.

Szereplők: Szigeti András, Csikos Sándor,
Bárány Frigyes, Simor Otto, Juhász Jácint
m. v., Horváth István, Máthé Eta, Juhász
György, Stettner Ottó, Vajda János, Vitai
András, Schlanger András, Gados Béla,
Hetey László, Geday Mária, Fábián József,
Katona Zoltán, Tóth Károly.

A Szentendrei Teátrum ezen a nyáron
Nagy Ignác Tisztújításának zenés át-
dolgozását tűzte műsorára. Ez a szerző
műfaji megjelölése szerint „eredeti víg-
játék" most, megírása után majd másfél
évszázaddal eredeti formájában már nem
hathatna úgy a színpadon, mint hajdan, a
legendássá vált bemutató idején, ami-kor
a mindenkit foglalkoztató közéleti téma -
a tisztújítás - politikai üzenetként
robbant a reformküzdelmektől felkorbá-
csolt hangulatban. „A nemzeti életből
vett képek varázserővel hatnak a hallga-
tóságra. Megért már a nemzet arra, hogy
gyarlóságait felfedezzék!" - lelkendezett 1
843-ban a Honderű.

Hangzatos beszélő nevekkel félreérthe-
tetlenné tett szatirikus jellemrajzai a kora-
beli politikai élet jellegzetes típusai-
mutatják be. Farkasfalvy alispán, a kon-
zervatív nemesi ideológia képviselője,
egyszerre félelmetes és nevetséges figura.
heves, a pesti ügyvéd a haladás jelt
szavait hangoztatja, de számára a polgári
liberális eszmék csak üres szólamok,
kapaszkodók a politikai karrier útján.

Hajlósy aljegyző a mindenkori talp-
nyaló prototípusa. A nemesi előjogai-
kért reszkető, hamis önérzettől dagadozó
provinciális urak, Virágos György és
Aranyos Mihály, valóságos bohóc-
kettőst alkotnak.

A Tisztújítás drámairodalmunk első
politikai vígjátéka, mindenekelőtt kora-
beli aktualitásának köszönheti, hogy -
Mikszáthot idézve - „egész Szigligeti
Edéig a legjobb magyar vígjáték nim-
buszával jelenik meg a magyar színpa-
don". Nagy Ignác a publicisztikai érvé-
nyesség mellett legalább annyira töreke-
dett vígjátéka „fogyaszthatóságára" is.
„Az úgynevezett »okos írók« közé tarto-
zott" - jellemzi Mikszáth Nagy Ignácot -,
„akik nem indulnak eszmények után,
nem kergetik tüskön-bokron a
halhatatlanságot, megelégszenek, ha,
amíg élnek, jól élnek, s minden igyeke-
zetük oda irányul, eltalálni a közönség
ízlését." Ezért akar a Tisztújítás egyszerre
találó politikai pamflet is lenni, meg
szórakoztató szerelmi bohózat is.

MOLNÁR ANDREA

Múlt századi vígjátékok

A Tisztújítás Szentendrén

Csikos Sándor és Szigeti András Nyerges András: Az ördög győz mindent szégyenleni című drámájának
előadásában



A gazdagon megözvegyült pesti szép®
asszony, Aranka, azért jött a kisvárosba,
hogy egybekelhessen régi imádójával,
Tornyaival. Ám a szép hozomány remé-
nyében váratlanul Earkasfalvy és Heves is
megkéri a kezét. hogy időt nyerjen, és
közben Tornyai malmára hajtsa a vizet, a
szép özvegy k jelenti, hogy csakis a leendő
első alispán nejévé szándékozik lenni.

y. vármegyében ugyanis küszöbön áll a
tisztújítás. Farkasfalvy már fel-ajánlotta
Tornyai szolgabírónak, hagy másodalispánt
csinál. belőle, ha lemond Arankáról.
Csakhogy most már Heves, a pesti ügyvéd
is az alispánságra pályázik, holott
eredetileg a szolgabírói hivatallal is
megelégedett volna.

A szép özvegy húgának. férjénél,
Langyos orvos házában lakik, itt szö-
vődnek a politíkai és szerelmi intrika
szálai. Aranka r áv e sz i a közéleti szerep-
léstől húzódozó orvost, hogy ő is kor-
teskedjék, ,méghozzá Tornyai érdekében.
Tornyai ugyanis a szerelmi boldogság-nál.
is többre tartja a becsületét, és nem vesz
részt a tisztességtelen választási
üzelmekben. Aranka számításai azért
válhatnak he, mert Heves és Farkasfalvy
úgy próbálják megosztani egymás táborát,
hogy Tornyai érdekében is agitál-nak.
Mondani sem kell: végül Tornyai.` lesz a
legtöbb szavazat, az alispáni hivatal és
ráadásul Aranka keze is.

Ebből fakad a mű sok következet-
lensége, s végül sem szatírának, sem
bohózatnak nem tökéletes. Ahogy az idő
múlása szárnyát szegi a politikai
aktualitásnak, mind súlyosabban esnek
latba a vígjátéki „fogyaszthatóság" hibái is.

Az egyik legsúlyosabb: Tornyai, aki
központi figura mind a politikai, mind a
szerelmi szálon, tulajdonképpen egyik
cselekménynek sem aktív tényezője. A
politikai szatírában a negatív figuráké lehet
csak az aktivitás, hisz Tornyai éppen
passzivitása révén különb náluk. De mert a
politikai és a szerelmi bonyodalom
összefügg, Tornyai a szerelmi bohózatban
sem tud cselekedni. Bár minden az ő
személye körül forog, ő maga szinte
semmit sem tesz. Azt, hogy ölébe hullik a
győzelem, nem a saját tetteinek köszönheti,
hanem egyrészt annak, hogy az ellenfelek
praktikái az ő malmára hajtják a vizet,
másrészt pedig annak, hogy hívei helyette
is cselekszenek. igy a happy end, mely egy
politikai szatírától egyébként is idegen, a
szerelmi bohózatban sem hat dramaturgiai
szükség-

szerűséggel: üres vígjátéki fogás csupán.
Ráadásul. hiába akart \fagy Ignác pozitív
hőst felmutatni az érdek nélkül szerelmes, a
politika írtján becsülettel járó Tornyaiban,
ha egyszer éppen az elengedhetet- len
happy end érdekében következetlen-né
tette jellemét, minőkét vonatkozásban,
Hiszen Tornyai egyrészt. mégiscsak
elfogadja a tisztességtelenség árán ölébe
hulló hivatalt, másrészt politikai passzi-
vitása. miatt a szerelemben is hitelét
veszti. Tornyai az élénk. színekkel festett
szatirikus figurák kört szürke, érdektelen
színpadi alak.

Amióta a Tisztúj í tás politikuma rég a

múlté, a darab kizárólag a szórakoztatás
igényével szokott színpadra. kerülni;
ilyenkor aztán a játék. tölti be úgy- ahogy
a dramaturgiai hézagokat, hogy eleget
tegyen a fogyaszthatóság minden kori
követelményeinek.

1957-ben, amikor Várkonyi Zoltán újra.
felfedezte a művet, a kritikus hangvételre
kiéhezett közönség fogékonysága éles
hangú vígjátékká változtatta a darabot,
mely nem kegyelmezett Tornyai alakjának
sem. Legközelebb, 1973-ban Pethes
György veszprémi rendezésében, Simon
István és Rónai Pál verses-zenés
átdolgozásában a Tisz t -

Farkas Zsuzsa és Szersén Gyula Nagy Ignác: Tisztújítás című vígjátékában (Szentendrei Teátrumi



újítás harsánybohózattá változott. Az elő-
adás ironikusan hangsúlyozta a történelmi
távolságot, bár az átdolgozás magában
nem szüntette meg a darab hiányosságait,
az elidegenítő színpadi külsőségek (a
színhely áthelyezése a keszthelyi strandra,
a szereplők régi fürdő-ruhába bújtatása
stb.) új hangsúlyokat adott, és talán
magukat a drámai következetlenségeket is
a groteszk hatások körébe vonta. Az Agria
Játékszín 1984-es előadásán, mely a
vígjátéki hatások mellett a szatirikus
jellemábrázolásra is törekedett, Reviczky
Gábor alakítása Tornyaiból cinikus,
életunt pojácát faragott.

Idén, a Szentendrei Teátrum színpadán
megint Pethes György rendezte a
Tisztújítást; kisebb változtatásoktól elte-
kintve újra a verses-zenés változatot vette
elő.

A veszprémi műsorfüzet idézi Simon
Istvánt, aki Rónai Pálra is hivatkozva azt
vallja: azért vették a bátorságot, hogy a
megértés szempontjából ma már
nehezéknek számító történeti korrajz
némely túlhaladott motívumát elhagyják,
mert cserébe a darabot egyébként is
jellemző vígjátéki könnyedséget „fel-
dúsították"(!).

A feldúsítás céljából Nagy Ignác
darabjába ily módon többféle költői
lelemény is került: operettrigmusokra
emlékeztető sorocskákat ismételgető,
primitív rímekbe szedett strófák, betét-
dalként előadva; az eredeti dialógusok
helyett versbe ugyan nem szedett, de azért
rímekkel lekerekített felelgetős, melyet a
szereplők ugyancsak énekelnek. A dalok a
Tisztújítás egyébként is nehézkes
cselekményvezetését nemhogy gör-
dülékenyebbé tennék, inkább még jobban
szétforgácsolják. A politikai és szerelmi
szálat felvezető, önmagában is
hosszadalmas expozíciót a végtelenbe
nyújtják az egymást követő szólók, me-
lyekben ki-ki bemutatkozik. Ezek a dalok
többnyire olyan információkat közölnek a
szereplőkről, melyeket a cselekményből
vagy a jellemábrázolásból izgalmasabb
volna kihámozni. (Szájba-rágásnak Nagy
Ignác beszélő nevei is megtennék.)

A rímes-dalos dialógusokban a víg-
játéki könnyedség címén elmosódik a
szituációk drámai feszültsége, feloldód-
nak a gondolati és érzelmi tartalmak.
Politikai vitából dalpárbaj lesz, a részeg
kortesek paródiájából operett-
paródiaszerűség. Teljesen esetleges,

hogy a vígjáték szereplői mikor fakad-nak
dalra és rímre; ezek a pillanatok sem
hangulati tetőpontokhoz, sem egyéb
dramaturgiai funkciókhoz nem kötődnek.
Az átdolgozásban a költői ihlet
zabolátlanul csapong, és valósággal
hajszolja a komikusnak vélt hatásokat. Az
eredeti mű szatirikus éle indokolatlanul
szenved csorbát ebben a verses-zenés
„feldúsításban". A politikai és
jellemszatírát hordozó jelenetekből a dalos
duettek, kvartettek, komikus szö-
vegismételgetések közepette inkább egy
önnön eszközeit gúnyoló stílusparódia
lesz. Az üres, komikus hatások túlbur-
jánzása, a rímekbe-dalokba fullasztott
helyzetek és jellemek egy csöppet sem
győznek meg az átdolgozás erényeiről.

Az áhított vígjátéki könnyedség helyett
inkább idegborzolóan nehézkesnek tűnik a
zenei kíséret is. Rónai Pál a történelmi
távolságtartás hangsúlyozása céljából a
Tisztújítás korára utaló verbunkoselemeket
másfajta, huszadik századi zenei
hatásokkal ötvözte, melyek már
egyértelműen elavultak. Valószínű, hogy a
szabadtéri lehetőségek, a szegényes
hangszerelés is torzították azokat a hatá-
sokat, amelyeket a tizenkét évvel ez-előtti
zárt, nagyszínházi környezetre terveztek.
A szentendrei terecske apró házai között
csörömpölő musicales-verbunkos
stilizáció értelmetlenül visszás hatást
keltett. A valódi környezet fel-erősítette a
zene talmi teatralitását.

Ugyanezekhez a valódi, ám színesre
pingált mézeskalács-jellegükkel stilizált,
színházi tér hatását keltő házfalakhoz
képest viszont túlságosan fantáziátlanok és
realisztikusak voltak a „korhű" jel-mezek.
A zene, a díszlet, a jelmezek hangulata
nem forrott egybe; a stilizáltság különböző
jellege és mértéke miatt a más-más
világok találkozásának víziója sem
született meg. A benyomások inkább
agyoncsapták egymást, ahelyett, hogy
kiemelték volna a hatásokat.

Pethes György rendezésében a színészi
kifejezés sem kereste meg azokat a
formákat, amelyek így vagy úgy a verses-
zenés átdolgozás adottságaiból
következnének. Az aktualizálás lehető-
ségéről a rendező nyilván már az átdol-
gozás kiválasztásánál lemondott, de fur-
csa, hogy még a szatíra szövegkönyv adta
gyér alkalmait is tovább ritkította. Maradt
volna tehát a bohózattá csupa-szított
vígjáték komikus színpadi hatása.
Csakhogy az előadás még ezt is el-
tékozolta. A bohózati lehetőségek ugyan-
is teljesen szétforgácsolódtak a stílus,

tempó és ritmus nélküli játékban. Szer-
vezetlenség, pontatlanság, téblábolás
uralták a színpadot. Illusztratív, de a na-
turalisztikus-realisztikus jellegtől el-
szakadni gyáva játékstílus. Stilizálás he-
lyett a legkonvencionálisabb, kiüresedett
teátrális gesztusok esetlegessége.

Önálló kifejezési formákat az énekes
játékmód sem keresett: ugyanolyan jel-
legtelenül, üresen modoros volt, mint a
prózai részek előadása. A népies és
discoelemeket imitáló, igénytelen kore-
ográfiát lustán és ügyetlenül táncolták a
színészek és a statisztéria egyaránt. A
tömegszereplők, akik egyrészt a kis-város
lézengő népét, másrészt a korteskedő
csőcseléket voltak hivatva meg-jeleníteni,
csakugyan lézengő csőcselék-ként
hatottak.

A rendezés ahelyett, hogy helyzeteket
munkált volna ki a színészi játék számára
- ily módon „hagyván" azt érvényesülni -,
valójában magukra hagyta a színészeket.
Ezzel a színészi „szabadsággal" aztán ki-
ki a saját lehetőségei szerint gazdálkodott;
a színpadon teljes volt a káosz a színészi
eszközök tekintetében.

Harsányi Gábor, anélkül, hogy Langyos
doktor figurájának bármiféle értel-
mezésével próbálkozott volna, az alak, a
szöveg és a szituáció drámai lehetősé-
geitől teljesen függetlenül, a legolcsóbb,
legszokványosabb és legüresebb komikus
hatásokra törekedett, magánpoénokat
mutatott be. Középfajú vígjátékba illő, de
visszafogottságukban is külsőd-leges
eszközökkel épp hogy vázolta csak
Miklósy Judit Kingát, az ostoba, ro-
mantikus lelkű vidéki asszonykát. Far-kas
Zsuzsa, sajnos, ugyanígy játszott,
talpraesctt, bölcs nagyasszony helyett
hideg, ravasz, büszke dámát formálva
Arankából.

Farkasfalvy alispán szerepében Fülöp
Zsigmond jobbára beszédtechnikai ne-
hézségekkel küszködött, figuráját még
csak nem is körvonalazta, szinte jelen sem
volt a színpadon. Kalocsay Miklós
kellemetlen rutinnal odavetett illusztrációt
adott csupán az energikus pozőr Heves
ügyvédből. Tornyai szolgabíró-ként
Szersén Gyula ahelyett, hogy mai hitelt
próbált volna teremteni, enerválttá és
cinikussá téve az erkölcslovagot, csak azt
a lapos figurát játszotta - ráadásul hit
nélkül -, amelyet Nagy Ignác megírt. Izsóf
Vilmos és Horkai János megpróbálták
helyzetük és szövegük minden bohózati
lehetőségét kijátszani.



Megcsináltságával szinte kirítt a lompos
előadásból a kettejük páros jelenete. Kár,
hogy jellemszatíra helyett paródiát adtak.
Mácsai Pál is paródiát csinált Hajlósy
szerepéből, beszédjét és mozgását a bántó
természetellenességig didaktikusan
stilizálva. Götz Anna Nellyje nem nyújtott
újat a kikapós fiatal szoba-lány
szerepében. Pathó István sem élt Schnaps,
a zsidó fogadós igazán hálás
karakterszerepének lehetőségeivel.

A Pártütők Kisvárdán

A Kisvárdai Várszínház ugyancsak múlt
századi magyar vígjátékot tűzött nyári
műsorára: Halasi Imre rendezésében
Kisfaludy Károly 1819-ben írott Párt-ütők
című darabját.

Ez a vígjáték, akárcsak az író többi
hasonló darabja, sikeres volt a saját
korában, és jó mulatságot ígér mai szem-
mel nézve is. Egyrészt azért, mert
Kisfaludy ügyesen alkalmazta a vígjátéki
cselekménybonyolítás és jellemformálás
technikáját. Másrészt - s ez eredeti érdeme
-, mert korának jellegzetes típusaiból
mulatságos színpadi alakokat terem-tett.

Kisfaludy eszményét, a polgárosuló
nemest a Pártütőkben egy valóságos
polgár: Hajnalfi uram, a gazdag kereskedő
képviseli, akit azonban - akárcsak a
felvilágosult nemességet - elsősorban
szintén a műveltsége tesz polgárivá. A
nyelvművelés hazafias híve; racionális
gondolkodással párosuló szentimen-
talizmusa miatt különc, magányos figurája
környezetének. Kisfaludy a Párt-ütőkben az
úri világ jellegzetes vígjátéki hősei - a
parlagi gavallér, a latinos ügy-véd, a
külföldieskedő mágnás - helyett itt az
irodalmi ábrázolás számára még alig
felfedezett, új közeget mutat be. Darabját
az elmaradott magyar falu
provincialitásukban pöffeszkedő elöljárói
népesítik be: bíró, kántorné, nótárius és a
többiek. Az író olyan vígjátéki
cselekményben ütközteti meg a két tábort,
amely rengeteg lehetőséget ad a
helyzetkomikumra, jó alkalmat teremt
sokféle alak felvonultatására és kifigurá-
zására.

Hajnalfit a neve napján gyermekei és
barátai színielőadással akarják megör-
vendeztetni. A titokban szervezkedő
fiatalok levele azonban a falu kiskirályai-
nak kezébe kerül, akik félreértelmezve az
előadandó darabra, Schiller ármány és
serelem című tragédiájára vonatkozó
sorokat, országos politikai cselszövés

tervét vélik felfedezni. Nagyravágyó
nekibuzdulással látnak hozzá a „párt-ütők"

leleplezéséhez, de csak saját hivalkodó
ostobaságukat leplezik le, s köz-ben az
igazság is kiderül. Am Hajnalfi atyaian
megbocsátja a már-már kegyet-lenségbe
forduló zaklatásokat, és mindenki kibékül
mindenkivel.

Kár, hogy a pellengérre állított figurák és
a leleplező helyzetek hosszú sora után
Kisfaludy a happy enddel kissé túllőtt a
célon. A feloldó befejezés érdekében
drámailag következetlenné vált Hajnalfi
amúgy is eszményített jelleme.

A Kisvárdai Várszínház előadásában
látott, Halasi Imre rendezte Pártütők sem
tette jóvá a darabnak ezt a hibáját. Hajnalfi
alakjának vígjátéki idegenségét szinte
kiáltóvá tette Juhász Jácint játéka; a darab
más szereplőivel ellentétben ő nem fűzte
harsány elidegenítő gesztusokra, mutatós
ötletekre az alakítását. Komikus hatásra
törekvés nélkül, mint-ha szigorú erkölcsi
tandrámában játszana, úgy állította
színpadra az eszményített alakot, de csak
illusztrálni tudta, nem teremtett hitelt neki
azonosulással, valódi átéléssel. Pedig ha
tényleg el-játssza a Kisfaludy-alakot,
legalább mi, nézők, kinevethettük és
sajnálhattuk volna a magasztos
gondolkodású, az élettől elrugaszkodott,
jámbor bolondot. Emiatt nemcsak a szerep
maradt meg-oldatlan, hanem sokszor a
vígjátéki színi hatás is megszűnt.

Szerencsére az eszményített Hajnalfit
sok vérbeli komikus alak ellensúlyozza a
Pártütőkben, és Halasi Imre rendezése a
legtöbb figurának sikerrel ragadta meg a
karakterét.

A fontoskodó, tohonya bíró Mikó István
játékában az előadás legjobb alakítása
volt. A színész sikeresen bele-

csempészett a figurába néhány olyan,
apró gesztust is, ami a provinciális elöl-
járó mai típusát is jellemzi. A falusi
kupaktanács jelenetben görgő, üres kör-
mondatai szinte egy mai tanácsülésen is
elhangozhattak volna. Mikó éreztetni
tudta, melyik a bíró igazi arca - a házi
tűzhely mellett lustán doromboló kan-dúr
-, és melyik a másik, az álarca: a köz
biztos támasza. Amit csinált, több volt
harsány komédiázásnál; Mikó a többie-
kénél árnyaltabb, változatosabb színészi
eszközökkel játszott: jól énekelt, tán-colt,
és mindvégig azonos intenzitással volt
jelen a színpadon.

A minden lében kanál, hatalomvágyó
bíróné szerepe - Vándor Éva alakításában
- előnyösen megfiatalodott és gaz-
dagodott.

Az ügyefogyott falubolondja, Palkó,
Zsolnay András alakításában, sajnos nem
őrizte meg az alak halk, jámbor bár-
gyúságát, és túlságosan hasonlóvá lett a
sok harsány figurához. A szélkelep,
sündörgő nótárius igazi karaktere egy
kicsit elmosódott az előadásban: a Tahi
József szájába erőltetett nyúlfog-protézis
idétlenségének semmi köze a helyze-
tekből és a figurából adódó komikus ha-
tások hoz.

Az ügybuzgó, felfuvalkodott kisbíró
szerepe is áthangolódott, örökké dülön-
gélő, dadogó, borissza félnótás lett belőle.
Cseke Péter ügyesen, ötletesen játszott,
mégis, az egész alakítás kissé egysíkú,
unalmas lett. A helység kovácsának, a
helyi hősnek a szerepe nem volt elég
karakterisztikus Barbinek Péter
alakításában: a színész mintha túlságosan
bízott volna fizikai adottságaiban, de
azokat sem használta ki igazán. Kör-
mösdy, a minden hájjal megkent, kevélyen
hatalmaskodó, ostoba táblabíró
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karaktere viszont egyáltalán nem rajzo-
lódott ki az előadásban. A jóvágású,
bonvivánszerepekre predesztinált Csikos
Sándor nem nagyon törekedett a
karakterformálásra. Inkább öntetszelgő
színészi pózként hatott, ahogy széles
gesztusokkal ágált, öblögetett, ahogy a
szemét forgatta. Így Körmösdy tábla-bíró
szerepe jelentéktelenné és megfogal-
mazatlanná vált, pedig ez az a figura, aki
a falusi potentátok kisszerű intrikáját
veszélyessé fordító, aztán meg kezeit
mosó hatalom képviselőjeként az egyet-
len igazi ellenfele lehetne Hajnalfinak.

A komikus szerepek közül Jakab fi-
guráját ragadta meg jól az előadás. De
amilyen jól kidolgozott volt ez a szerep,
annyira elsikkadt a kántornéé. Az eredeti
darabban haloványabb színekkel festett
nemesi figuráknak az elő-adás sem adott
határozottabb karaktert; a színészek -
Nemcsák Károly, Kovács Nóra, Sára
Bernadette, Sipos András - nem tudták
egy-egy sajátos vonással személyessé
tenni az alakításukat.

De ha sikerült is megragadni egy-egy
karakter lényegét, a szerepek kontúrjait,
színeit összemosta a játékstílus. A színé-
szek egységesen és erőteljesen torzították
a figurákat valamiféle álnépies, harsány
bárgyúság irányába. Nemcsak a figurák
körvonalai mosódtak össze: a komikus
hatások halmozása általános

bohóckodássá oldotta a szituációk drámai
tartalmát is.

Ezt a stílust vetíti előre az előadást
nyitó jelenet: a bolondos Palkó Hajnal-
fiék kerítésénél ácsingózik, és mintegy
szerenádot adva, bárgyún furulyázgat.
Apja rajtacsípi, jókorát sózna rá, és kez-
dődik a kergetőzés. Valóságos kis bo-
hócjelenet, jó felütés. Ehhez a hangulat-
keltő bevezetéshez kapcsolható még a
kisbíró megjelenése is. A közönség sorai
között zsörtölődve tör magának utat.
Mire megérkezik a zenekari árok-hoz, a
közönség dől a kacagástól. S most jön
csak az igazi attrakció, az újabb
bohócszám! A butykosból gyakran
kortyoló, dülöngélő kisbíró meg-próbál
felmenni a színpadra a zenekari árok
fölött. Nem sikerül. Nekirugaszkodik hát
még egyszer, hiába. És így tovább.
Sajnos, egészen odáig, hogy már meg is
tört az előadást indító lendület. A
bohóckodással felcsiklandozott han-
gulatot csak újabb és újabb bohóc-
számok tudnák maradásra bírni. Igen ám,
de most kezdődik a vígjáték első jelenete,
s az a harsány bolondozásnál csakis
halványabbnak tűnhet.

Bele is telik néhány percbe, amíg a
színészeknek sikerül magukra terelni a
figyelmet. A vígjáték kibontakozása
során, amikor a hangulatkeltésnél fonto-
sabb lenne a cselekmény továbbgördü

lése és a szituációk megjelenítése, az ön-
célú komédiázás még rombolóbb hatású.
A poénok halmozása ráadásul egy
bizonyos ponton túl már kioltja magát a
komikus hatást is. Mint például abban a
jelenetben, amikor a felajzott falusiak a
bíróné vezérletével belesnek Hajnal-fiék
kertjének kerítésén. Ez már önmagában is
izgalmas helyzet lehetne; még az sem baj,
hogy a kikapós asszonyság erő-teljesen
domborítja tekintélyes hátsó felét is. Am
most jönnek csak az igazi poénok: a
férfinép izgatottan kerülgeti az asszonyi
ülepet, egyikük, nem tudván tovább
türtőztetni magát, átnyalábolja a bírónét.
Az asszonyság felsivít. És ez még mindig
semmi: a zsebében épp ott lapuló friss
tojásoknak is össze kell törniük.
Mulatságos jelenet, de teljesen el-tereli a
figyelmet a helyzet valódi tartalmáról.

Vagy: a Hajnalfiék kertje alá lopakodó
csapat fedezékként egy bódét tol maga
előtt. Kiderül, hogy a bódé nem egyéb,
mint reterát, ki is lép belőle valaki a
nadrágját húzogatva. A közönség nevet, és
észre sem veszi, hogy maga a helyzet, a
lopakodás, kidolgozatlanul maradt.

Amikor viszont tévedésből a tábla-bírót
fogják el a „pártütők" helyett, az öncélú
poénkodás, a céltalan tántorgás, laza
jópofáskodás miatt már sem technikailag,
sem színészileg nincs hitele a jelenetnek.
Hajnalfi letartóztatása hasonló okok miatt
válik teljesen hihetetlenné. A kisbíró alig
áll a lábán, alig tud egy értelmes szót
kinyögni, annyira fel-öntött a garatra.
Nyoma sincs játékában ostoba fölénynek,
gyáva erőszaknak; Hajnalfinak arra sincs
oka, hogy egyáltalán szóba álljon vele,
nemhogy még kövesse is.

A helyzetek drámai tartalmát feloldja
ugyan a komédiázás, de ahhoz nem eléggé
pontos és ritmusos, hogy igazi
bohócjátékká kristályosítván, újraértel-
mezze azt, ami elkenődött. Szerencsé-
sebbek azok a jelenetek, amelyekben a
szituációktól nem idegen, és azokat
gazdagító, fizikai cselekvésbe ágyazódnak
a színészi gesztusok és indulatok. Például,
amikor a bíróné párnákat püfölve-
dögönyözve társalog urával, vagy amikor
a Hajnalfi tönkretett kertjéből hozott
salátaleveleket szemlélve zengi el tirádáit.

Az előadást Mikó István fülbemászó,
táncos ritmusú, felszabadult, cirkuszi
asszociációkat keltő zenéje kíséri. A szí-
nészek Barbinek Péter játékos prozó-
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diájú, egyszerű szövegeit éneklik hol
szólóban, hol kórusban, vidám ugra-
bugrálás közepei te. A zenei hatások is a
játék tréfává oldódását segítik elő. Mintha
újra és újra elkezdődne és be-fejeződne ez
az előadás: lépten-nyomon felhőtlen,
mindent feloldó fináléhangulat csap föl.

A térkezelés áttöri a nézőtér és a játék--
tér közötti határokat. Járások húzódnak a
zenekari árokban és fölötte is, számos
szereplő a közönség sorai közül érkezik,
sőt némelyikük szóba is elegyedik a né-
zőkkel. A falusi kupaktanács közönsége
egyben a nézők serege is, a bíró egyene-
sen hozzájuk beszél.

A játékstílus, a zene, a térkezelés hatásai
következtében az előadást minden
hiányossága ellenére összefogja a közön-
ségre kacsintó, titkos közvetlenség gesz-
tusa. Csak ennek, és nem a Kisfaludy-
vígjátéknak a jegyében értelmezhető
Halasi Imre rendezése. Menczel Róbert
szupernaturalista díszletelemei is e cin-
kosság jegyében fogantak. A valódik, csak
éppen kitömött tyúk, sas, nyúl, a
színpadra állított igazi fák és a deszka-
kerítés éppen önmaguk ellentétére hívják
föl a figyelmet. Ezt a gesztust erősí-tik
Matolcsy Zsuzsa realisztikus jelmezei is.
Akárcsak a színváltozás játékos jelölése
Hajnalfi kerítésének jobbra-balra
helyezésével, ily módon éreztetve, hogy
kint vagyunk-e vagy bent.

\ régi hangjátékokból ismert ál-
népieskedésbe itt-ott pesties kiszólások
keverednek. Lehet, hogy a nyelvi pon-
gyolaságot is olyan könnyen kell fel-fogni,
ahogy az előadás összes többi jellemzőit?
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Navigare necesse est

A Túl az Egyenlítőn
hajószínházi bemutatójáról

La Manche-csatorna, Vizcayai-öböl,
Gibraltár, Szuez, Vörös-tenger, cápa-
veszély az etióp partoknál, gazdag ha-
lászzsákmány valamivel odébb; romló
rizsüket féltő batak törzsbeliek színház-
szerű kultikus szertartása, már Szumátrán;
Új-Delhi, Bangkok, Tokió. Mikronézia,
Fidzsi-szigetek, Polinézia ... - nem gyúl-e
a legjámborabb lélekben is némi irigység,
ha Polgár Ernő nagy utazásainak
állomásait hallja sorolni
Kikötők, kocsmák, kalandok sejlenek föl
a végtelen sós víz párája mögött: a
tengernosztalgia, az óceánromantika a
legizgalmasabb és leginkább vágyott
tapasztalások egyikét csillantja meg -- a
távolságélményt. A tér s vele az idő
legyűrésének illúzióját, az „eljutni vala-
hová" diadalmát. A most harminchárom
éves író „a tengerhez, a hajózáshoz, az
ismeretlenhez, az újhoz fűződő elemen-
táris kötődésében" érettséget, tudást,
mérlegelő megítélést, végső igazságokat
kutató szenvedélyt is föltételezünk.

A két világutazás emlékeiből, a hajó-
naplóként rótt jegyzetekből útikönyv
keletkezett - és egy dráma, amely hajón
játszódik. Aki -- mint maga vallja az

iskolapadban is egyszerre álmodozat
érdekfeszítő tengeri utakról és dráma-írói
sikerekről, a Túl a Egyenlítőn jeleneteiben
összefogja, összefonja két nagy vágyát,
életcélját. Am sajnos az utazó jutott
sokkal tovább: a híres bajai Medgyessy-
szoborról megismert, a földgolyón lépő
Jelky András kései követője. A szobor
előtt gyermekfej jel tett fogadalmat
beváltotta az idő, meghódolt a
messzeség. Talán, ha egy nagy drámaíró
bronzalakjáhóz is vissza-visszatért volna
Polgár Ernő ..

A. darab elemzése előtt azonban. föl-
tétlenül a bemutató szokatlan körülmé-
nyeiről kell szót ejteni. Pompás ötlet volt
a szerzőtől, hogy drámájának mostani
változatát valóban egy (dunai) hajóra
képzelte el! A Madách Színház égisze
alatt, Huszti Péter művészeti vezetésével
néhány hónap alatt valóság lett a nem
egykönnyen kivitelezhető tervből: a
Hajószínház eredeti színfoltként
gazdagította a főváros nyári, szabadtéri
látnivalóinak kínálatát Ám nagy kár, hogy
az ötlet nem működött úgy, ami-ként
működnie lehetett s kellett volna. .Azt
nyilván technikai okokkal. magya-
rázhatjuk, hogy az „Árpád" .nevű hajó a
játék idejére kiköt - de ez a valószínűleg
kényszerű megoldás pontosan a mozgás, a
haladás dramaturgiai izgalmát vonja meg
az előadástól ! Szertefoszlik a nyílt tenger
képzete, észrevétlenül is ellankaszt a hajó
(a szövegnek ellent-mondó) álldogálása,
kikapcsol a játék
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