
1082016 .  j ú n ius– jú l ius XL IX .  é vfo lyam 6–7 .

gy tûnik, a Nemzeti Színház Bajor Gizi parki
épületében minden korszak kitermeli a maga
Csongor és Tündéjét. Jordán Tamás igazgatói

évei alatt Valló Péter, Alföldi Róbert direkciója idején
Tengely Gábor vitte színre Vörösmarty Mihály alkotá-
sát, most pedig maga az igazgató, Vidnyánszky Attila
rendezte meg a drámát. Ami biztosan nem véletlen,
és nem is csupán a „nemzeti klasszikusnak” kijáró
tisztelet jele. A Csongor és Tünde bemutatója nem kö-
tôdik aktuális rendezôi mondandóhoz, s noha a poé-
tikus, filozofikus szöveget igen nehéz a mai nézô szá-
mára átélhetôvé tenni, színrevitelén keresztül nem-
csak a Vörösmarty által felvetett ontologikus
kérdésekrôl lehet beszélni, de változatos tartalmi és
formai megközelítési lehetôségei, közismertsége és
referenciahálója okán alkalmas arra is, hogy rendezô-
jének színházeszményét markánsan demonstrálhas-
sa. E tekintetben a korábbi nemzetis bemutatók ve-
gyes képet mutattak: Valló Péter kimódolt, csupán
spekulatívan magyarázható ellenszereposztási ötle-
tekkel megtûzdelt rendezésében nemhogy alkotói ars
poeticát, de még hatásosan kifejtett személyes mon-
dandót sem vettem észre, míg Tengely Gábor mun-
kája mind tartalom, mind forma tekintetében muta-
tott ugyan újdonságokat, ám azt kissé bátortalanul és
némiképp következetlenül tette. Vidnyánszky rende-
zése viszont kétségtelenül egy határozott és kiforrott
rendezôi színházeszmény lenyomata.
Az elôadást kezdettôl meghatározza az alaposan ki-

gondolt és igen szépen felépített látványvilág. Nagy
Viktória díszletének központi eleme az életfa, ekörül
mozog, forog az egész világ. A „földszinten” kerek
színpadi ácsolat (itt jelenik meg elôször Mirígy), alat-
ta a színpadig lenyúló gyökerek. A fa törzse átlátszó
szalagokból áll, melyek körbe-körbefonják a szereplô-
ket, a fa koronáján pedig ott vannak persze a lombok
és az almák – de a fa díszei sokkal inkább csillagok-
nak látszanak, mint gyümölcsöknek, a lombkorona
maga pedig a transzcendens világmindenség. (Bár ha
egy gyermek fantáziájával tekintünk a színre, vélhet-
jük az egészet akár hatalmas gombának vagy medú-
zának is.) A gyökereket spirál szerkezetû, végtelenbe
futó lépcsôk ölelik körbe, melyek szintén a minden-
ségre asszociáltatnak. A spirál és a gyökerek a színen
maradnak akkor is, amikor az ágak és a lombkorona
eltûnnek. Utóbbiak helyén hol üresség, hol kis ma-
kett, hol vetített képek láthatók; az elsô felvonásban

többnyire csupa olyasmi, ami nem visz távol a mesé-
tôl. Merthogy az elsô rész a mesén keresztül próbálja
megéreztetni a szöveg szimbolikus rétegeit, követke-
zésképp hagyja mûködni a mese dramaturgiáját, és a
megteremtett világ szépségén csak egy-két disszo-
nánsabb elem üt néha-néha foltot. Nemcsak a díszlet
s a szintén Nagy Viktória által tervezett (a térnél kon-
vencionálisabban elgondolt) jelmezek szépek, hanem
a világítás és az igen vegyes (népzenétôl a kortárs
rockzenéig számos mûfajt felvonultató), de hangzá-
sukat, hangulatukat tekintve általam mégis egységes-
nek érzett zenék is. Az elôadás elsô része a boldogság
vágyán keresztül mesél egy nehezen megfogható
éteri, idilli állapotról. Ez a „nehezen megfogható” saj-
nos színpadi értelemben is igaz: a hatásosan megte-
remtett, igen erôteljes atmoszféra rátelepszik a szük-
ségszerûen statikus játékra, egy-egy ponton (legfô-
képpen a nemtôként színre lépô gyermekek
szerepeltetésekor) a giccs veszélye fenyeget, a humor
nemegyszer forszírozottnak hat, és kevés a valóban
szellemes játékötlet, illetve a váratlan, a játéknak len-
dületet adó színészi gesztus.  Ami azért is kár, mert
néhány apró ötlet azért meggyôzôen demonstrálja,
hogy Vidnyánszky nagyon is tudja, hogy lehet ezekkel
frissíteni, gazdagabbá tenni a játékot. A Mirígy és az
ördögök közti játszma kegyetlenségét például kitûnô-
en szemlélteti az a cinikus gesztus, ahogy a rókalányt
frissen befalt ördögök a Vuk fôcímdalát kezdik fütyö-
részni – ám nagyon kevés az ehhez hasonlítható ötlet.
És mindettôl nem függetlenül az optimálisnál las-
sabb a játéktempó; fôként a hármas útnál éreztem
azt, hogy Csongorral együtt az elôadás is megakad.
A második felvonás jóval gazdagabb, dinamikusabb

és erôteljesebb az elsônél. A mesetoposzok fokozato-
san átértékelôdnek, lefoszlanak a cselekményrôl. Az
égi világból szépen, fokozatosan megérkezünk a föld-
re. Ahogy a térbe kerülô elemek, a vetített képek mind
ismerôsebb, földhözragadtabb jelentéssel bírnak, úgy
válnak maguk a szereplôk is mindinkább hús-vér fi-
gurákká. Nemcsak a történet mentén, hiszen nem
csupán Tünde változik a mese szerint emberré,
hanem a többi figura is emberi alakot ölt: az ördögök
ismerôseink lehetnek bármelyik sarokról, Ledér is,
csak éppen egy másik sarokról, a vándorokról lefosz-
lik a cifra dísz, a nemtôkbôl gyermekek lesznek.
Mirígy pedig – akinek alakja már az elsô részben is el-
elemelkedett a mese sablonjaitól – öregedô, magá-
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nyos, a szerelembe, szeretetbe kétségbeesetten ka-
paszkodó nôvé változik. Mindezzel párhuzamosan
komorodik a hangulat – köszönhetôen a képeknek, a
zenének. Érdekes, hogy a játék egyik legerôsebb képe
mennyire erôsen idézi meg (a rendezôi intenciótól
feltehetôleg teljesen függetlenül) a dráma számomra
legfontosabb színpadi adaptációját, Novák Eszter
1994-es új színházi Üdlak-rendezését. Igaz, Vidnyánszky
odáig nem megy el, hogy az Éj monológja alatt az elô-
adás szereplôi földi páriákként sorakozzanak az étel-
osztáshoz, de az olajoshordó lángja mögött kuporgó
Mirígy képe hasonlóan sokat mond el az emberi ki-
szolgáltatottságról. Mindemellett a rendezô ügyel arra
is, hogy a mesés, mitikus tartalom közelítése a reáli-
ákhoz ne tegye túl direktté, földhözragadttá a játékot;
több sejtelmes vagy legalábbis erôsen ambivalens ele-
met, ötletet helyez el az elôadásban. A Szabó
Sebestyén László által játszott figura (aki Dimitriként
szerepel a színlapon, de sok köze nincs az alapmû né-
hány mondatos zsánerszerepéhez) szinte mindvégig
színen van, a háttérben figyel, majd elô-elôlép, néha
mintha irányítana is. Az Éj monológja megfoghatat-
lan, égi kinyilatkozásként hangzik el – felvételrôl,
Lukács Margit hangján. A transzcendencia nem távo-
zik a mesével együtt a világból – talán ennek is kö-
szönhetô, hogy a kép, amelyet a földi világról fest az
elôadás, ha komolyabb, komorabb is, mint a tündér-
világé, a maga árnyoldalaival együtt sem ijesztô.
Hiszen nemcsak a kiszolgáltatottságot és a nyomorú-
ságot, de a boldogságot, a szerelmet is itt lehet igazán
megélni; Csongor útja a végtelen tágasságtól a véges
földi létig fejlôdéstörténet – megérkezés abba a tarto-

mányba, ahol mindennek súlya, tétje van, ahol a bol-
dogság gyakran párban jár a boldogtalansággal. A me-
sedramaturgia lebontása, mint mindig, itt is felvet
kérdéseket, hiszen a mese toposzai túl erôsek ahhoz,
hogy a pszichológiai motivációkkal könnyen helyette-
síthetôek legyenek. Mirígy mitikus gonoszságát pél-
dául igen nehéz érzelmi magyarázatokkal kiváltani –
szerencsére Nagy Mari kivételesen erôs alakításának
köszönhetôen a kételyek legfeljebb utólag, okosko-
dásszerûen merülnek fel a befogadóban. Az alakítás
már az elsô részben egy elveszett, boldogtalan asz-
szonyt mutat, aki körül még ott a misztikus, mesei
burok – a második részben e burok szétpattan, s már
nem látunk mást, mint a szerelmet rég elvesztett,
saját érzéseinek is kiszolgáltatott, gyûlölete miatt sze-
rethetetlen nôt. Hasonló utat jár be elvileg minden fi-
gura, de a folyamat megmutatásának színészi inten-
zitása eltérô. Különösen feltûnô ez a három vándor
estében, ahol Blaskó Péter (Tudós) játéka sokkal erô-
teljesebben mutatja a karakter földi meghasonlását,
mint Rubold Ödön (Fejedelem) és Ivaskovics Viktor
(Kalmár) alakítása. Jóval egységesebb színvonalú és
egymásra hangoltabb az ördögfiak hármasa: Olt
Tamás (Kurrah), Rácz József (Berreh) és Bakos-Kiss
Gábor (Duzzog) a szokottnál változatosabb eszközök-
kel egyénítik a szerepeiket, majd a mesés, vicces,
kópés humort számûzve, e világi módon veszélyes fi-
gurákat faragnak belôlük. Szarvas József Balgája és
Szûcs Nelli Ilmája nem távolodik el a szerep konven-
cióitól, de azt kidolgozottan, rutinosan valósítja meg,
a második részben természetesebb hangsúlyokkal
téve ismerôsebbé a figurákat. Erôs epizódalakítás
Tóth Auguszta blazírt, sorsát elfogadó Ledérje, akinek
gesztusai már elsô megjelenésekor némiképp felülír-
ják a szépítô szándékú poézist, a második részben
pedig a maga kendôzetlen valóságában áll elôttünk a
mesében már nem bízó utcalány. A két fôszereplô
metamorfózisa kevésbé meggyôzô. Ács Eszter
Tündéje mintha kicsit megrekedne a mesevilágban:
emberré válása után is emelkedett, néha szinte elfúló
hangon beszél, s inkább éteri, mint valóságos lénynek
érzôdik. Fehér Tibor Csongorja pedig a játék végén is
ugyanannak a talpraesett, rokonszenves, határozott if-
júnak tûnik, mint az elején – s noha a színész meg-
gyôzôen ábrázolja a vágyat, a rajongást, a reményke-
dést is, mindennek a személyiségformáló ereje ke-
vésbé érzôdik alakításában.
Az egyenetlen, ám a második felvonásban nemcsak

szép, de jelentéses képekbôl építkezô, jelentékeny szí-
nészi alakításokat is felvonultató elôadás a mese
finom szétfoszlatásával hozza közel a történetet és
annak üzenetét a mához. E szándék persze megvaló-
sítható direktebb formában is – ezzel próbálkozik az
Átrium Film-Színház Magács László rendezte bemu-
tatója. Az elôadás nem Vörösmarty drámájából ké-
szült, hanem Szabó Borbála Csongor-parafrázisként is
értelmezhetô Kerengôk címû alkotásából. A bemutató-
nak több fázisa volt, hiszen elô-ször (feltehetôleg nem
komplett változatban) beavató elôadásként került szín-
re, a „normál” bemutató csak több hónappal késôbb
következett el. Az egyes változatok egymáshoz való vi-
szonyáról, illetve a szöveg esetleges változásairól leg-
feljebb sejtéseim lehetnek, ám a végleges változat nyil-
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vánvalóan autonóm elôadásként értelmezendô. 
Szabó Borbála (és Magács László) verziójában

Csongorral a számítógépe elôtt ülô, World of
Warcraft szerepjátékot játszó kamaszként találko-
zunk, míg Balga a skype-on keresztül elevenedik
meg. Tünde pedig egyenesen a játékból lép ki wow-fi-
guraként [figura a World of Warcraft fantasy-videojáték-
ból – A szerk.], miután Csongor megmentette egy ork
[Tolkien A Gyûrûk ura címû regénysorozatából való lény
– A szerk] támadásától. Nem lévén különösebben já-
ratos a számítógépes szerepjátékok világában, nem
tudom, értelmezhetô-e az egész elôadás a játék egy le-
hetséges, ám sajátos verziójaként. Ha ezt a lehetôsé-
get kizárjuk, olyan történetet látunk, amely kezdettôl
fogva a reáliák világában játszódik, és ahol az eredeti
darab mesevilágát a szerepjátékok fantasy-világa he-
lyettesíti. Ami nagyon érdekes kiindulópont lehet, ám
alighanem óriási bravúrral lehetne csupán a
Vörösmarty-mû valamennyi figuráját, fordulatát, me-
seelemét ebbe a keretbe szuszakolni. És amint halad
elôre a történet, annál kényszerûbbnek és görcsö-
sebbnek is érzem az erre irányuló írói-rendezôi szán-
dékot. A legfeltûnôbb talán az ördögök esete, akik
Szabó Borbála verziójában egyszerûen feleslegesnek
tûnnek. Sem szimbolikus, sem dramaturgiai szere-
pük nincs a történetben; már a bocskor, a palást és az
ostor csodás funkciója is nehezen értelmezhetô, az
pedig, hogy Csongor ezeket azért szerzi meg, hogy –
némi BKK-utazást kiváltandó – lerövidítse Budapest
két, egymástól nem túl távoli szeglete közt az utazást,
végképp az. És akkor még a megevett rókalányt he-
lyettesítô mikróba tett macska szerencsétlen poénjá-
ról (?) nem is szóltam… A darabban legalább a hely-
zetük érthetô valamelyest, hiszen ott három lepuk-
kant, Mirígyen élôsködô, ötvenes pasiról van szó, ám
Magács László e szerepeket is fiatal színészekkel ját-
szatja, ezzel hiteltelenítve Mirígyhez fûzôdô kapcsola-
tukat is. Az átdolgozás mélyebb problémája, komo-
lyabb buktatója Mirígy alakjának átformálásánál érhe-
tô tetten leginkább. Mirígy nem boszorkány, de nem

is titokzatos idôs asszony, és még csak nem is a sze-
repjáték figurája, hanem Csongor anyja, aki önzô, ki-
sajátító szeretettel csüng fián, és aki azért igyekszik
minden eszközzel megakadályozni a Tündével való
kapcsolatát, mert a nôben azt a vetélytársat látja, aki
elveheti tôle fiát. Ha ennek a monomániás szeretet-
nek az ábrázolása mélyebb és változatosabb volna, az
alapvetôen változtathatná meg a mû emberi viszonya-
it, hiszen ez esetben a szöveg akár érzékeny lélektani
drámává alakulhatna. Ám nyilvánvalóan nem ez volt
a cél, így Mirígy érzelmeinek ábrázolása éppúgy a
sztereotípiák szintjén marad, mint a többi karakteré.
Igaz ugyan, hogy Vörösmarty sem pszichodrámát írt,
nála is meghatározóak a sztereotípiák, ám ezeket a
mesedramaturgia mûködteti, és a poézis teszi egyéni-
vé, változatossá. Mese és poézis nélkül a történet nem
egy fordulata nehezen indokolható, a legtöbb figurá-
ból csak a sablon marad meg, a szövegbôl pedig a tö-
mény kortárs szleng, amely valóban vicces, amikor az
alapmûbôl vett Vörösmarty-sorokkal ütközik, önma-
gában viszont – minden stilizáló szándék, nyelvi idé-
zôjel nélkül – túlforszírozottnak hat. 
Szabó Borbála darabjának erénye viszont, hogy fel-

kínál egy lehetôséget, amely dramaturgiai, illetve for-
mai, stiláris szempontból érdekesebbé, egyedibbé te-
hetné az elôadást. Az elsô rész a Csongor, a második a
Tünde címet viseli, és az elsô rész hiátusait a második
rész értelmezi. (Szívesen mondanám, hogy az elsô
részben a hiátus maga a Nô, és így a második részben
éppúgy követhetjük Tünde útját, mint az elsôben
Csongorét – vagyis azt, amit hajdanán Vörösmarty
nem írt meg, most Szabó Borbála megírta –, de ez
azért nem volna igaz. A második rész inkább a cse-
lekmény réseit tömködi be, és e réseknek csupán egy
része származik az alapmûbôl, a többi az átdolgozás
hozadéka.) Ebbôl az ötletbôl az elôadás létrehozhatná
a maga sajátos színpadi formáját – akár úgy is, hogy
a párhuzamosan pergô felvonásoknak a nézôk egy-
szerre csak az egyik felvonását látják (nagyjából úgy,
mint Arni Ibsen Mennyország hátulról címû drámája
esetében). Igaz, e megoldásra az Átrium nézôtere
nyilvánvalóan alkalmatlan volna – ám Magács László
rendezésén amúgy sem érezni a formateremtô fantá-
ziát, de még az erre irányuló szándékot sem. A fan-
tasy-világ vizuális szempontból meglehetôsen közhe-
lyesen születik meg a színen, a játék elején és néhány
késôbbi alkalommal a vetítésekhez alkalmazott füg-
göny az elôadás nagy részében feleslegesen választja
el a játszókat a nézôktôl, a „férfi”- és „nôi” felvonás
szerzôi ötletére a cselekmény eljátszásán túl nemigen
reflektál a produkció, és a korrektül lebonyolított elô-
adás egészébôl hiányzik az a kreativitás, amely az al-
kotók vállalkozásának mélyebb értelmet adhatna.
Vagyis az, hogy a Vörösmarty-féle mesevilág helyébe
egy új, XXI. századi valósággal kapcsolatot tartó me-
sevilág lépjen, melynek segítségével az alaptörténet
kortársi nézôpontból értelmezôdhessen át. 
Ezen a többnyire színvonalas színészi alakítások

sem sokat változtatnak, hiszen kibontandó szerepré-
tegek híján a színészek csak a sztereotípiákkal játsz-
hatnak el, a megrajzolt típusokat színesíthetik. Ebben
a Mirígyet sallangmentes egyszerûséggel, igen szug-
gesztíven megformáló Börcsök Enikô jár élen, de né-
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hány erôs pillanat erejéig Piti Emôke (Ledér) is záró-
jelbe teszi a szerepsablonokat, Venczel Vera (az Éj)
színészi jelenléte pedig még a kivetítôn keresztül is
erôteljes. Viktor Balázs, Végh Zsolt és Kárpáti Pál a
lehetôségekhez képest színes játéka ideig-óráig vala-
melyest feledteti, hogy az ördögfiaknak nincs valós
funkciójuk a színen, Rózsa Krisztián (Kalmár),
Horváth Szabolcs (Fejedelem), Borsányi Dávid
(Tudós) pedig láthatólag arra törekszenek, hogy az
ebben a változatban szükségszerûen súlytalanná lett
vándorok szerepének humorforrásait szakszerûen ki-
aknázzák. Boross Anna (Ilma) és Domonkos Zsolt
(Balga) meggyôzôen állítják elô a nem feltétlenül a
szellemi elithez tartozó mai „átlagfiatalok” vicces kli-
séit. Prohászka Fanni felettébb illúziókeltô a naivitást
határozottsággal és gyors cselekvôkészséggel palásto-
ló wow-tündér szerepében. Játékát jól ellenpontozza
Feczesin Kristófnak a megírtnál egy fokkal bávata-
gabbra, passzívabbra formált Csongorja. 
A játék végébe vegyül némi ambivalencia: „Mért pont

nekünk sikerülne?” – kérdi Csongor. „Csak” – hangzik
Tünde válasza. Van ennek némi szimbolikus értelme ma-
gukra a vállalkozásokra nézvést is; bármennyire nehéz

feladat a Csongor és Tündét élményszerûen, hatásosan és
jelentésesen mai színpadra fogalmazni, fontos, hogy a
„csak” daca és eltökéltsége továbbra is éljen az alkotókban.

Hol? Nemzeti Színház
Mi? Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Kik? Fehér Tibor, Ács Eszter e. h., Nagy Mari, Szûcs Nelli,

Szarvas József, Ivaskovics Viktor m. v., Rubold Ödön m. v.,
Blaskó Péter, Olt Tamás, Rácz József, Bakos-Kiss Gábor, Tóth
Auguszta, Szabó Sebestyén László e. h.; az Újbudai Babszem
Táncegyüttes növendékei: Csepregi-Horváth Péter, Dellei
Bernadett, Dellei Johanna, Haszon Ákos, Havasi Tekla, Jász
Erzsébet, Kalmár Rozina, Kalmár Samu, Molnár Izabella, Patai
Dávid, Süle-Szigeti Árpád, Varga Júlia, Verebély Mátyás. Az Éj
monológját archív hangfelvételrôl Lukács Margittól halljuk.
Díszlet, jelmez: Nagy Viktória. Dramaturg: Kulcsár Edit.

Rendezô: Vidnyánszky Attila.

Hol? Átrium Film-Színház
Mi? Szabó Borbála: Kerengôk (Csongor és Tünde)
Kik? Feczesin Kristóf, Prohászka Fanni, Börcsök Enikô,

Venczel Vera, Domokos Zsolt, Boros Anna, Viktor Balázs,
Végh Zsolt, Kárpáti Pál, Rózsa Krisztián, Horváth Szabolcs,
Borsányi Dániel, Piti Emôke, Szatai Zsófia.
Látvány- és díszlettervezô: Babos Zsili Bertalan, Nyirán

Márton. Jelmeztervezô: Müller Kata. Film: Fila Zsófi, Gálfi
Csaba. Operatôr: Kiss Gravi András. Animátor: Kaizer Vilmos.
Zene: Kovácsovics Dávid. Rendezô: Magács László.

K RI T I K A

Rádai Andrea

Magyarország
Magyarország
A  B A J N O K  –  K A T O N A  J Ó Z S E F S Z Í N H Á Z

ulvár és pletyka, melegek és homofóbok a szín-
padon, a hatalommal rendelkezô férfi és elnyo-
mott felesége, politikai (és nem feltétlenül ellen-

zéki) kabaré, operai túlzásokból kibomló tragikum –
ezek azok a területek, ahol A bajnok határokat lép át
vagy mutat fel, mely állítás nemcsak az elôadás szín-
padi világát, de a darab fogadtatását is jellemzi. 
Pintér Béla elsô (!) kôszínházi rendezése A köpeny

címû Puccini-operát dolgozza át, és vélhetôen erôsen
épít egy jobboldali politikust érintô – állítólag közke-
letû, de általam korábban nem ismert – pletykára.
Annyi bizonyos, hogy az operából – a zenei világán
kívül – felismerhetôen megmaradt a cselekmény váza
és néhány motívum, és hogy a bulvársajtóból ismert
történet részletei megfeleltethetôek A bajnok elemei-
nek. És itt válik ketté Pintér darabjának fogadtatása:
míg egy bizonyos kör szerint A bajnok megsérti a ma-
gánélet szentségét, egy másik kör számára magától
értetôdô, hogy a színpadon nem a valóságot látjuk,

tehát a fenti megfeleltetéseken végigzongorázni, töp-
rengeni nem releváns. Egyébként pont a Katona igaz-
gatójának, a Pintért rendezni hívó Máté Gábornak a
nevéhez több olyan elôadás is kötôdik, ami zászlósha-
jójára tûzi ezt a szemléletet, azaz amivel kapcsolatban
szintén felmerülhet (vagy szintén fel is merült) a ma-
gánélet szentsége – gondolok itt Az Olaszliszkaira
vagy az AlkalMáté-sorozatra. Véleményem szerint az
elôadás a pletyka nélkül is megállná a helyét, és az is
tény, hogy a színház rendkívül elegánsan kezeli a
helyzetet, távol áll tôle a sértegetés szándéka is. Mégis
érdemes észrevenni Pintér érzékenységét, amivel egy
bulvársztoriban is felfedezi a színházi alapanyag se-
kélységét és mélységét. Nála bármilyen egyezés a va-
lósággal ugyanolyan színházi eszköz: geg, mint a
többi, legfeljebb pimasz fricska. 
Az elôadás egészének szempontjából tehát nem fon-

tos, hogy a Nagy Ervin által alakított Horváth Attila, a
vidéki város polgármestere konkrét személy-e vagy
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