
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?

Nahy lgnác: Tisztújítás (.Szentendrei Teátrum)
Átdolgozta és a verseket írta: Simon

István. Díszlet: Bakó József. Jelmez: Hruby
Mária. Zeneszerző: Rónai Pál. Rendező:
Pethes György.

Szereplők: Harsányi Gábor, Miklósy
Judit, Farkas Zsuzsa, Szersén Gyula,
Fülöp Zsigmond, Kalocsay Miklós, Mácsai
Pál, Pathó István, Götz Anna, Izsóf Vilmos,
Horkai János.

Kisfaludy Károly: A pártütők (Kisvárdai
Várszínház)

Zenészek: Posta Pál, Fonyódi Péter, Kar-
boly Béla, Walla Ervin. Díszlet: Menczel
Róbert. Jelmez: Matolcsy Zsuzsa. Dramaturg:
Böhm György. Asszisztens: dr. Tucsni And-
rás. Zeneszerző: Mikó István. Dalszöveg:
Barbinek Péter. Rendező: Halasi Imre.

Szereplők: Csikos Sándor, Nemcsák Ká-
roly, Vándor Éva, Sára Bernadette, Tahi
József, Mikó István, Andai Györgyi, Zsurzs
Kati, Zsolnay András, Kovács Nóra, Cseke
Péter, Barbinek Péter, Tucsni András.

TARJÁN TAMÁS

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

Vass Gábor (Highwood) Polgár Ernő: Túl az Egyenlítőn című drámájában (Hajószínház)



dinamizmusából a hosszú, a parton el-
tölthető szünet.

A hajó, mint egy „hajós" darab szín-
tere, nincs megfelelően előkészítve, ki-
képezve - nincs hozzárendelve, hozzá-
emelve föladatához. Az első perctől
kezdve zavaró, hogy mi sem hangsú-
lyozza: itt .(

.
ínházi térben találjuk ma-

gunkat. Csanádi Judit a kevésnél is
kevesebb díszletét kopárnak, semmit-
mondónak érezzük - beszédes tárgyak,
eszközök, jelzések, zászlók és egyebek
híján.

Hirdetésekre, reklámokra biztosan
szükség van, hisz vállalkozásszerű for-
mában jött létre a produkció. De nem
szakít-e ki folyton a kilenc férfi szereplő
csatározásainak áramából, ha ismét és
ismét a Magyar Lóverseny Vállalat
primitív vonásokkal pingált cégére hí-
vogat? Mivel jószerivel díszletként hat a
hirdetés ebben a közegben, legalábbis
olyan reklámoznivalókat lett volna helyes
választani, amelyek „nem ütik" az angol
nevű figurákkal kerekített históriát.
Mondjuk például a Globus konzerv
minden további nélkül helyén van - túl az
Egyenlítőn.

E látszólag apró és nem művészi-
művészeti természetű elemek épp a já-
tékhely szokatlansága miatt ugranak ki
negatívumaikkal. Tehát nem az (egyéb-
ként szintén kifogásolt) kényelmetlen-

Dunai Tamás (Polanski) a Hajószínház előadásá-
ban

ségeket kérjük számon (nincs mellék-
helyiség, tilos a dohányzás, az alkalmi
büfé nehezen állja háromszáz utas ro-
hamát stb.), hanem mindazt, ami tényleg
része lett, vagy megfordítva: nem lett
része az előadásnak.

Mindebből már következik, hogy
Korcsmáros György rendező nem tudott
hitelt adni az ötletnek. Mintha csak úszó
(sőt nem is úszó - mert álló) színháznak
tekintette volna a hajót. Megoldásaiból az
a specifikusság, fantáziagazdagság
hiányzik, aminek reménye pedig oly élénk
várakozást keltett a szokatlan vállalkozás
iránt. Szegényes a térkihasználás : csak a
fönt-lent két-szintes játéka - a kapitány és
a gépüzem-vezető, illetve a legénység
konfliktusának sulykolása - ismétlődik
unalomig, s előnytelenül elnyújtott,
sávszerű részen, a hajó falához szorulva
követik egymást az epizódok. A figurák
elhelyezése, mozgása és mozgatása csak a
második negyven percben bátrabb,
szabadabb. Ha nemcsak a közönség
gyűrűjében, tenyérnyi helyen
forgolódhatnak a színészek, de távolabb
húzódva el is vegyülhetnek a nézők
között, jótékonyan aktivizálják kereső
tekintetünket, s a darab máris érezhetően
együtt él publikumával.

Bár Korcsmáros Györgyöt ezúttal nem
tarthatjuk invenciózusnak, a gondok egy
részét nem is tudhatta orvosolni.
Viszonylag kevés „járást" enged meg a
hajó kiképzése és a széksorok elhelyezése.
Ezekkel a kényelmetlenségekkel is meg
kellett fizetni bizony az ötlet á r á t . . .

Magában a darabban sincs elegendő,
inspiráló szellemi izgalom. Noha Polgár
Ernőnek bizonyára bőséges tapasztalatai
halmozódtak föl kapitányok, matrózok,
fedélzetmesterek, kormányosok és más
tengeri medvék jelleméről, tipikus és
egyedi vonásairól, a karakterizálásban
közhelyes, szokványos fogásokat választ.
Különösképp kirívó a beosztottjait nyúzó,
pénzt harácsoló, yachtra kuporgató-
tolvajló Anthony Garfield és a fölfelé
szolgalelkű, lefelé zsarnok Robert
Campbell ábrázolása. Ez utóbbi kezdettől
fogva mint kápó viselkedik. Árnyalatlanul
szadista, üvöltöző egyénisége semmi
sajátszerűvel nem bír, amiként a kapitány
feneketlen aljassága is csak a fekete-fehér
ábrázolási technika révén, annak
kontrasztjából ölt testet. A többiek
bemutatása arctalan epizódok sorában,
elég hosszadalmasan történik,

némelyiküké James Kelly kormányos-
matróz, Frank Wright elektrikus - zavaró
halaványsággal. Andrew Polanski, az
eleinte mindenki által megviccelt,
ügyetlenkedő új hajópincér, és Jeremy
Thompson rádiós és gazdasági tiszt járt a
legjobban, tartalmasabb igazi énjüket
azonban csak igen későn és elő-
készítetlenül tárhatják föl. Polanski hir-
telen színeváltozása, valóságos szerepé-
nek kiderülte szerencsésen fölrázza az
előadást, mely a jóval kidolgozottabb
második részben - egy mindig hálás,
érdekes kihallgatási: majdhogynem tár-
gyalási jelenetben - amúgy is frissebb,
elevenebb.

A pincér mellett George Highwood
gépápolónak van kulcspozíciója a dráma
működésében. Ő az, akit Campbell a
szokásos havonkénti tisztogató munka
helyett hetenkénti kínlódásra kényszerít.
Ezzel tetemes mennyiségű olajat takarí-
tanak meg ugyan, ám a haszon az ellen-
szenvesen csencselő kapitány zsebébe
vándorol, Highwood pedig előbb olajtól
eltömött pórusokkal, az eszméletlenség
határán támolyog a fedélzetre, majd mikor
pihenési, illetve leváltási kérelme süket
fülekre talál, véget vet életének. A „fent"
urai mihamarabb szeretnének
megszabadulni a kínos bűnjeltől, a hullá-
tól, de az ébredező öntudatban, szolida-
ritásban mindinkább összekovácsolódó
„lentiek" egyre élesebben tiltakoznak,
lázadnak. A kapitány és cinkosa nem
viheti el szárazon az embertelen tettet, a
közvetett gyilkosságot. Az utolsó percek
fordulata, majd újabb csavarja már
technikailag iskolázott, megbízható írót
sejtet, aki ebben a művében csak sajná-
latosan későn képes koncentrálni erőit.

Mivel a darab atmoszféráját - az
Egyenlítő tájának szimbolikusan is ér-
tendő elviselhetetlen hőségét, az aequator
jelképezte fordulóponthelyzetet - a ren-
dezés nem teremti meg, sokáig hangu-
latilag, érzelmileg üres térben folyik a
játék. Igy aztán a színészek rengeteget
bizonytalankodnak, hamis hangokat pen-
dítenek meg, külsőségesen rájátszanak az
elmosódó figurákra. Nem lévén fo-
gódzójuk, roppant nehezen hozzák létre
egymással a rokonszenv és a viszálykodás
szituációit. Érdekes és elgondolkodtató,
hogy mint színész, Korcsmáros György
(John Mills hajóács) a legőszintébb,
legkiegyensúlyozottabb a kezdeti
képekben. Dunai Tamás nincs épp
elemében, de nem is szalasztja el az ekkor
még csak pincérnek vélt Polanski



Gáti Oszkár (Garfield) a Hajószínház
előadásában (Sárközi Mariann felvételei)

körülhatároltabb jellemének poénjait. Gáti
Oszkár (Garfield kapitány) elbújik a
szakálla mögé, rezzenetlennek, titok-
zatosnak, fölényesnek igyekszik mutat-
kozni. Papp Jánosnak semmi reménye,
hogy embert faragjon a hatalmi mániá-
jában csak állandóan dübörgő Camp-
bellből, ezért a hangerő, az agresszió túl-
zásaival próbálja legalább jelezni és kri-
tizálni az alakot. Vass Gábor hol győzi
színészi energiával Highwood vessző-
futását, hol nem; sokszor hat mester-
kéltnek. Karczag Ferenc (Michael Kings-
ton fedélzetmester) karakán fickója,
Lesznek Tibor (Wright) tehetetlenkedő
elektrikusa alig köt le. Cs. Németh Lajos
(Kelly) a pipájába fogódzik, szolid mel-
lékalaknak tartja meg az eldöntetlen,
íróilag kimunkálatlan szereplőt. Puszta-
szeri Kornél Thompsonjának rácsodál-
kozó naivitása, halogató mérlegelése,
növekvő tiltakozása pontos jellemvázlatot
ad ki.

A Szent István parki kikötőből indul és
jó három óra múltán oda tér meg a z.

„Árpád", amelyből sajnos nem lett - a szó
átvitt értelmében - „Magellán". Nem telt
kellemetlenül az este, de mire éjszaka lesz
az alkonyból, szertefoszlanak a
komolyabb remények. Volt hajó-színház,
volt hajós darab -- csak az hiányzott
belőle, ami elengedhetetlenül kellett
volna: a hajó-ság, a hajós-ság.

Polgár Ernő: Túl a Egyenlítőn (Hajószínház)
Díszlet-jelmez: Csanádi Judit. Rendező.

Korcsmáros György.
Szereplők: Gáti Oszkár, Papp János,

Pusztaszeri Kornél, Karczag Ferenc, Cs.
Németh Lajos, Lesznek Tiboz, Korcsmáros
György, Vass Gábor, Dunai Tamás.

BALOGH TIBOR
A kétfejű Agria

Az idei évadtól új szervezeti keretek
között, új művészeti vezető irányításával
rendezik az Agria játékokat. A nyári
programsorozat gazdája az egri Gárdonyi
Géza Színház lett, művészeti vezetője
Szikora János. Ezt a szezont tehát
tanulóévnek kell tekintenünk, s az érté-
kelés mércéjét illő ehhez igazítanunk.
Ugyanakkor az sem lenne szerencsés, ha a
türelem ürügyén hallgatnánk azokról a
negatívumokról, amelyek a további egri
évadok sikerét is veszélyeztetik.

A mostani szezon bővelkedett örven-
deztető újításokban. Mindenekelőtt mél-
tánylandó az a felismerés, hogy - bár nem
kifizetődő - érdemes nyáron gyer-
mekszínházi előadásokat tartani. (Ott-
jártamkor nemcsak a Népkerti tóra tele-
pített színház nézőterén, de az elkerített
területet övező parkban is teltház volt: az
óvónénik ott sétáltatták a kinnrekedt
gyerekeket.) Az új játékhely szintúgy
sikeres találmány. A taviszín-pad és a
tópart nagyszerűen használ-ható, jól
belátható játéktér, s nem elfogadhatatlan
az akusztikája sem. Úgy gondolom,
érdemes lesz az egrieknek olyan darabok
után kutatniuk, amelyek kifejezetten
igénylik ezt a hely-színt. Dicsérő szó illeti
a Líceum udvarán végbement
változásokat is: a kőszín-házira immár
jobban emlékeztető technikai feltételek
élvezhetőbbé teszik az előadást.

Az Agria Játékok legsebezhetőbb pont-
ja mindig a műsorpolitika volt, s az ma is.
A Líceum udvarán csak óriási nézőtér
képzelhető el, ez pedig nehezen tölthető
meg, ha ott a közönségnek szellemi
ínyencségeket, nehézfajú klasszikus
drámákat vagy kortárs magyar szerzők
írta darabokat kínálnak. Itt meghatározó
szempont a népszerűségre törekvés.
Korlátozza azonban a műsortervezők le-
hetőségeit az a mecénások által néhány
esztendeje megfogalmazott, általában ro-
konszenves szándék, hogy a nézőket nem
a gyulaihoz hasonló színpadi lát-
ványosságokkal kívánják a színházba csá-
bítani, hanem értékekben gazdag, populá-
ris és kizárólag önmaguk által ható mű-
vekkel. Ilyen darabok szép számmal

találhatók a hazai és a világirodalomban,
ám a választást gyakran befolyásolják
lokálpolitikai megfontolások. Igy történt
ez az idén is, amikor helyi klaszszikus
színművét, Gárdonyi Géza: An nuskáját
tűzték műsorra. A kritikusnak az a
véleménye: szerencsésebb lett volna, ha az
új művészeti vezetés - bízva a
bemutatkozásnak szóló fokozott érdeklő-
désben is - magasabbra helyezi az iro-
dalmi mércét, ha másért nem, azért, mert
az Annuska előadásának amúgy sincs
gesztusértéke, hiszen a darabot játszották
már Egerben, 1955-ben, s ráadásul akkor
is Kalmár András rendezésében. Az
Annuska mellőzése mellett szólhatott volna
még érv. Nevezetesen: Szikora János
egyébként is eleget tett a lokál-politikai
elvásároltnak azzal, hogy Sakari
Topelius: Hamupipőke című mesejátéká-
nak rendezésére Eger finn testvérváro-
sának (Pori) színházából hívott vendéget.
Úgy tetszik, Szikora taktikailag túlbiz-
tosított évaddal debütált művészeti veze-
tői tisztében. Nagyon hiányzott az idei
programból egy szűkebb közönségréteg-
nek szóló, harmadik darab és hozzá egy
intimebb játéktér, egy igazi stúdió-
környezet (korábban Valló Péter a Lenkey
tábornok előadásához talált ilyet). Azt
gondolom, Szikora Jánosnak ügyelnie
kell majd a jövőben a helyi hagyományok,
és kapcsolatok ápolása terén a szükséges
mértéktartásra, arra, hogy a különféle,
művészeten kívüli érdekek sokasága ne
korlátozhassa az amúgy is szerény
lehetőségeket. A kísérlet kockázatának
vállalásával párhuzamosan, érdemes
lenne fontolóra venni a lát-
ványosságtagadás elvének korrekcióját is.
(Nem minden látvány öncélú.) A mélyebb
intellektus és a funkcióval bíró
artisztikum bebocsátása révén az Agria
Játékok műsorpolitikája bizonyosan
markánsabbá válnék.

A két előadás szereposztása láttán azt
tapasztaltuk, hogy az Agria játékok
társulatának összetétele alaposan meg-
változott. Hiányoznak ugyan megszokott
nevek, megkedvelt arcok, de elégedetten
állapítottuk meg: ezúttal nem egyetlen
társulat tagjai alkotják a stáb zömét,
hanem az ország minden részéből
verbuválódott csapat dolgozik együtt. Azt
feltételeztük, ez a színházközi válogatott
örömét leli majd az ismeretlen
partnerekkel való közös munkában, s a
szokatlan feladat megoldása fokozott
összpontosítást, az összpontosítás szép
színházi pillanatokat teremt. Várakozá-


