
árnyas fái és kellemes környezetben ké-
szülő sírkövei előtt, mellett állítja meg a
gépet, szállítja ki utasait. Hasonló, bár
kevésbé hátborzongató volt egy régebbi
NDK-beli leszállása - s ezek után vannak
sokan, akik tagadják: Fóris tehetséges
pilóta. Ez felháborító. Bolyongó be is
bizonyítja a feleségének, a szom-
szédoknak, a rádióriporternek, egyszóval
mindenkinek, hogy csakis Fóris a jó pilóta,
s ezt mindenki el is hiszi.

Kontraszelekció? Ugyan már! Nálunk a
legjobbak vezetnek mindenütt, sőt, túl jók.
Nálunk ha valami szupermarket épül,
akkor annak hipermarket a neve. Nálunk
ha valaki vezet, akkor nemcsak
technológiát kell tudnia vagy
közgazdaságtant, hanem keresztülmegy
szemináriumokon, főiskolákon, esti
egyetemeken, teszteken, vezetéstudo-
mányon, pszichológiai ismereteken, szo-
ciálpszichológián, és ha kívánja, még
zeneszerzéstanon is, mindenből kitűnőre
vizsgázik, s vizsgaeredményei valamint
messzire szárnyaló fel- és leszállótervei
olyan zseniálisak, mint ami ennyi tan-
folyam után egyáltalán elképzelhető. S
végül is mindig előveszi valamelyik tu-
dását, végül is a temetőkapu előtt mindig
megállunk, csak hát az idegek, az idegek
... Nos, Örkény Bolyongója megtalálja az
érveket, és mindenki megtalálja a kulcsot.
Mert van, ugyebár, jelenség és lényeg.
Ezeknek van dialektikájuk. Mármint a
lényegnek és a jelenségnek. No nem,
mégis a jelenségnek és a lényegnek. Hogy
is van ez? Melyik is az elsődleges? A
felépítmény vagy az alap, illetve fordítva.
Fordítva valami furcsa dolog van itt, de
repülés közben, amikor olyan kiválóan
szállunk fel-le, s a világ legszebb
landolásait hajtjuk végre, már csak arra
emlékszünk, hogy van valami összefüggés
. . . nem, nem: ellentmondás, jobban
mondva dialektika ... kölcsön-hatás,
kölcsönhatás ... de hogy mi között?
Bolyongó kiutalását kérjük Örkénytől
mindennapi közgazdasági, jogi, filozófiai
stb. használatra. Ha megtagadja, akkor
kénytelenek leszünk mi magunk
megkonstruálni. Mint ahogy az évad is ezt
konstruálta meg hitvitáival, talpalatnyi
naturalizmusával és az érvek szorgos,
szorgos keresésével. Mind-örökké - ebben
az évadban - ámen.

KOLTAI TAMÁS

Játékos csodák

A Csongor és Tünde a
Nemzeti Színházban

Van-e rendező, aki nem ül gondterhelten a
Csongor és Tünde szövegkönyve fölött,
amikor Vörösmarty színpadi instrukcióit
olvassa? „A kútból egy leányalak tűn föl,
mely Csongornak integetve tovaleng."

Vagy másutt: „Kevés idő múlva nagy
roppanással egy fényes palota emelkedik a
tündérfa ellenébe." A rendező föltehetően
így gondolkodik: a képzelet silány
technikává, süllyesztők és zsinórpadról
leengedett borospalackok játékává aljasul,
ha azzal próbálkozik, hogy szó szerint
megvalósítsa a szerzői utasításokat. Talán
a báb-színház az egyetlen, ahol
fölszárnyalhat a fantázia, és a
földhözragadt test vagy az engedetlen
tárgyak nem szegülnek szembe a
legképtelenebb ötletekkel sem. (Elő is
adták két évvel ezelőtt a darabot a
Bábszínházban.)

A tündérkedés a Csongor és Tünde elő-
adásának nagyobb veszélye. Ilyenkor
negédes balettpiruettek finomkodják és
bájologják el a darabot, s a játékelemek
eltakarják a gondolati drámát. Mostanában
történtek kísérletek arra (Miskolcon,
Veszprémben), hogy Vörösmarty
romantikus színművét, amelyet Szerb
Antal a kozmikus céltalanság drámájának
nevezett, és színpadon maradéktalanul
megvalósítani sohasem sikerült,
megtisztítsák a rárakódott sallangoktól, és
annak fogják föl, ami: nemcsak filozófiai,
hanem drámai költeménynek.

„Minden országot bejártam, minden
messze tartományt" - amikor a Nemzeti
Színházban Csongor belekezd mondóká-
jába, már hetedszer-nyolcadszor sétál
körbe a lejtős színpadon, jelképesen ér-
zékeltetve, hogy csakugyan hosszú ván-
dorút után érkezett ide. Jelképesnek
tarthatjuk színháztörténetileg is Vörös-
marty filozófiai költeményének megér-
kezését Sík Ferenc vendégrendezésében
az ország első színpadára. „Harmadik
nemzeti klasszikusunk" eddig inkább csak
irodalomtörténeti tudatunk tartományait
járta be, s most ellenőrizhető először,
hogy nem színpadra erőszakolt költészet
vagy filozófia, hanem drámaian működő
játék.

Sík Ferencről közhely leírni, hogy

néptáncos múltja mutatkozik meg elő-
adásainak koreografikus megkomponá-
lásában. A mozgás nála mindig mint
színpadi akció jelentkezik s nem mint
effektus. Kevéssé kedveli a trükköket.
Nem színpadi mechanizmust működtet,
hanem emberi testeket. Ez a tulajdonsága
kizárja, hogy a Csongor és Tündében egy
elvarázsolt kastély szemkápráztató
csodáit rendezze meg.

Kár, hogy így van? Meddő kérdés.
Csakugyan érdekes lenne egy olyan

előadás, amely megkísérelné megközelítő
hűséggel előállítani Vörösmarty szö-
vegből és instrukciókból kiolvasható
varázslatait. Molnár Gál Péter írja le
érdekesen egy tanulmányában ezt a le-
hetőséget, arra hivatkozva, hogy egyet-
len drámaíró sem írt az asztalfióknak, így
Vörösmarty színutasításai is meg-
valósíthatók, valószínűleg a korabeli
színpadi gyakorlatból fakadtak. Ma sem
lehetetlen fölkelteni a csodák illúzióját.
És vágyunk is a színpadi csodákra, sok
fáradt, állóképekbe merevedett előadás
láttán. Jó volna látni a Csongorban az
„elomló étkeket", a ködpalástban lát-
hatatlanná váló vagy bocskor által el-
röpülő ördögfiakat, a földre szálló nemtő-
ket, a két alakra szétváló és újból egyesü-
lő Mirigyet vagy az aranyalmát hullajtó
tündérfát. Botorság azt hinni, hogy ettől
teátrális, túlságosan látványos lenne az
előadás, és elvonná a figyelmet a
gondolattól. Az alkalmas látvány inkább
segíti, semmint gátolja a gondolat
terjedését, míg az unalom halálos veszély
a legféltettebb eszmei mondanivalóra
nézve is.

De nem ez a Csongor és Tünde egyetlen
lehetséges előadásmódja. Még akkor sem,
ha kínálja magát egy boldogít óan
szemfényvesztő előadásra, és ha szeret-
nénk is találkozni azzal a rendezővel, aki
- talán Vörösmarty drámai költeményét
színpadra állítva, talán más darabtól
ihletetten - kiügyeskedi a csodákat,
elkápráztat a gépezetek gördülékeny
működésével, s a mindannyiunkban élő
gyermek önfeledt örömét kelti föl
bűvészmutatványaival. Vannak ma már
hasznos eszközök az ilyesmihez. A szín-
házművészet vegykonyhája kikísérletez-
te a színpadi ködök, szemünk láttára nyíló
virágok, metamorfózisok, repülő tárgyak
és emberek, pirotechnikai hó-
kuszpókuszok szakmai fortélyait.
Alkalmazásukhoz sok próbaidő, sok
pénz, de mindenekelőtt képzelet,
mesterség-beli tudás és türelem kell. A
számos példa egyike A sárkány című
Svarc-mesejáték Benno Besson
rendezésében. A



sárkány három alakjának káprázatosan
gyors, nyíltszíni áttűnése vagy a sokfejű
szörnyeteg megjelenése kitörölhetetlenül
az emlékezetébe vésődik annak, aki látta.

A Nemzeti Színház előadásától nem
kérhetünk számon ilyesmit, mivel eleve
más - egyenértékű - elképzelésből indult
ki, és a megvalósítás nem marad el a
szándék mögött.

Sík látszólag nem törődik a Csongor és
Tünde gyakran töprengésbe hajló elvont
poézisével; nem fogadja el, hogy játékos
részek után statikus monológok követ-
keznek benne; a filozofálást pedig vélet-
lenül sem téveszti össze az unalommal. Az
előadásra leginkább a mozgékonyság és a
dinamika jellemző. Síknek nincs
„koncepciója", vagyis nem akarja egyet-
len gondolatra fölfűzni a darabot. Min-
denfajta értelmezési erőszakosságtól ir-
tózik. Mintha nem is elemezné a darabot,
legalábbis abból a célból, hogy fölkutassa
aktualitását, mélyértelmű párhuzamokat
vonjon a segítségével. Nem zárja be
egyetlen stílus vagy gondolat kalodájába,
és a világért sem fogja föl allegóriának.

Egyszerűen megrendezi.
És a feszélyezetlen fölfogásnak ez a

látszólagos koncepciótlansága nem holmi
ötletesség, hanem egy fantáziadús rendező
kézügyes munkája, amely a maga

játékra irányuló közvetlenségével sokkal
többet tud megvalósítani a darab
filozófiájából is, mint az aggályoskodó
szövegértelmezés.

De mi ez a filozófia? Miről szól a
Csongor és Tünde?

Tartok tőle, hogy ami most jön, azt
sokan kegyeletsértésnek fogják ítélni.

A Csongor és Tünde - mint éppen ez az
előadás mutatja - kitűnően eljátszható
színdarab, de a gondolati célratörés és a
drámai nagyvonalúság teljességgel hi-
ányzik belőle.

Tehát éppen fordítva van, mint ahogy
irodalmi köztudatunkba beivódott, s
ahogy emlegetni illik: szellemében mo-
dern, ám eljátszhatatlan színdarabként.

Nem lehet véletlen, hogy elemzések
tucatjai többet foglalkoztak Vörösmarty
költői nyelvével, a darab tökéletesen ará-
nyos tükörszerkezetével, a párhuzamos-
ságok és ellentétek mesteri kidolgozott-
ságával, a részletekben megnyilvánuló
költői gondolatokkal, az Éj-monológ
borzongató „szürrealizmusával", a ván-
dorok történelemfilozófiai elmélkedései-
vel, a magyar népmesék, a paraszti való-
ság és a Gyergyai-féle tündérhistória
egybefonódásával, a Csongor-Tünde il-
letve a Balga-Ilma párok „fönti" és „lenti"
világának shakespeare-i iróniájával, és
még sok minden mással, mint azzal, hogy
mivégre az egész.

A Csongor és Tünde a boldogságkeresés
tündérjátékba oldott költői meséje. De a
„kozmikus kilátástalanság", amely ren-
dező elvvé próbál szerveződni benne,
kevés ahhoz, hogy drámát hozzon lét-re.

Már csak ezért sem róhatjuk föl Sík
Ferencnek, hogy nem a darab eszmerend-
szerében kutakodott, hanem a dramatur-
giája felől közelítette meg; szituációit
bontotta ki, játéklehetőségeit kereste meg,
és föllazította mindeddig rákényszerített
merev szertartásosságából. Az utóbbit
egy másfajta szertartásossággal
helyettesítette: az emberek által elő-
állított csodák „rítusával". Tagadhatatlan,
hogy távoli szellemi hatásként - vigyázat:
nem másolásról van szó! - föl-sejlik a
Brook-féle Szentivánéji álom, s ebben
nincs semmi kivetnivaló. Annál kevésbé,
mivel a Shakespeare-fordító
Vörösmartynak e művét sokszor össze-
vetették már a Szentivánéji álommal. Sík
mostani Csongorja szakít a petárdákat
pufogtató csodakút és a dróton rángatott
sültgalamb leleplező (mert általában
rosszul kivitelezett) színpadi trükkjeivel,
és - akárcsak Brook - egy valóság-fölötti,
de látható segédszemélyzet ügyködéséből
állítja elő a természetfölötti jelenségeket.

Nem először találkozunk ezzel a mo-
tívummal Sík színpadán. Legutóbb A
viharban képviselték Prospero varázs-
hatalmát az Ariel rokonaiként színpadon
és nézőtéren átviharzó, doboló, sziszegő,
surrogó ember-tündérek. Itt, a Csongorban
passzívabb a szerepük: a fonott vagy
sima kötelekből szőnyegszerűen leomló
tündérfát kezelik; egyszer lombsátor-
imitációvá duzzasztják, máskor a hármas
út jelképes elágazását markolják ki belő-
le. A vándorok érkezésénél a tér s idő
eleven szimbólumaiként forgolódnak (ha
jól értem a rendezői szándékot), ők gu-
rítják elő a Balgának szánt boroshordót,
röppentik felé elérhetetlenül a (föltehe-
tően) sült szárnyasokat, s a kút csodáját is
ők mesterkedik látványossá, vörösen
tekergőző, hosszú szalagot táncoltatva.

A tündéri (vagy ha tetszik: a meg nem
jelenő nemtőket helyettesítő emberi) se-
gédszemélyzet épp olyan viszonyban van
Miriggyel, mint a tündérek Prosperóval
vagy Oberonnal. Sík elképzelése szerint a
Csongor és Tündének Mirigy egy-
személyben Oberonja és Puckja. Így is
játssza, kitűnően, Ronyecz Mária. Pajkos
boszorkány; vásott, de nem gonosz.
„Vasorrát" mintha benőtte volna a zöld
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moha, indás ruházata erdei eredetére,
hegyesen fölkunkorodó cipője bohókás
(vagy bohócos) tündéri mivoltára utal.
Nem öregasszony; kortalannak hinnénk,
ha bukfencező szeleburdisága (amit persze
varázshatalmának is tulajdoníthatunk) nem
mutatná fiatalnak.

Ha van rendező elve az előadásnak, az
kétségtelenül ez a Mirigy-fölfogás. Ro-
nyecz boszorkányoló tréfacsinálót játszik,
aki maga is kedvét leli mókáiban. Nem ha-
ragszik senkire, és rá sem lehet haragudni.
Puck módjára egy kicsit eljátszik hatal-
mával, tünékennyé lebegteti a dolgokat,
álomszerűvé bűvöli a valóságot, és a rossz
álmokat is megvalósítja. Fölbolygatja a
rendet. Az ördögfiakat összeugrasztja, és
késlelteti a szerelmesek egymásra találását.
De a világért sem törne ellenük. Csak egy
kicsit megtanítja őket arra, hogy az élet
nem fenékig tündér-hon. Mindebből
következik, hogy nincs szüksége
megkettőződésre és más bű-
vészmutatványokra, viszont mindenhol
jelen van: az "álmok édes képzeménye", a
kútból tovalengő leányalak helyett ő maga
bukkan elő - nyilván csak az elbájolt
képzelet véli ifjú szépségnek.

Az ördögfiak hálás szereptriója az
előadás másik sarkpontja. Szacsvay
László, Benedek Miklós és Felföldy
László olyan viharos kedéllyel mintázza
meg őket, hogy legvaskosabb ötleteiket
sem érezzük túlzásnak. Segítenek persze
nekik olyan „készségek" is, mint a rókának
álcázott pattogó bőrlabda, egy tréfás, de
nem minden hétköznapi életbölcsesség
nélküli jelszóvá, sőt mottóvá előléptetett
mondat („ Jobb, ha esszük, mint ha ő
esz!"), vagy a „figurát" megemelő tervezői
ötlet: az ördögfarok, amely ki-tűnően
alkalmazható mint fenyítőszer-szám,
ostor, gitár, akasztókötél vagy
rádióantenna. A rendező alaposan meg-
futtatja mindhármukat; viháncolásra
alkalmas teret hoz létre Csányi Árpád ter-
vezői leleménye: a gumiasztalszerűen
működő pázsit, amely rugalmas lévén az
elvágódások és bukfencek garmadáját
csalja elő a nyaktörés veszélye nélkül.

A vándorok mindig is a Csongor és Tünde
kényes szerepei közé tartoztak. Szövegük
rövid, súlyuk nagy a Nemzeti Színházban
általában a legkiválóbb művészek közül
kerültek ki alakítóik, ami nem akadályozta
meg a közönséget abban, hogy a
poétikusan töprenkedő monológok közben
viaskodni ne kényszerüljön a rátörő
álommal. Most a kétszer három monológ
az előadás legélénkebb

percei közé tartozik, a drámai célratörés-
nek és a lélektani árnyalásnak köszönhe-
tően. Nemcsak arról van szó, hogy Sík
kimozdította a vándorokat filozofikus
mozdulatlanságukból, hanem arról is,
hogy jellemekké formálta őket. Agárdi
Gábor - akinek a ruhaujját Schäffer Judit
csörgő erszénnyel látta el - ironikusan
viszonyul a Kalmárhoz; elesésében ope-
rettmozdulatot szimulál. Csurka László a
primitív, nyers erőt mutatja meg a
Fejedelem szerepében; az ostoba nagy-
zolás felsülése már-már tragikomikus.
Őze Lajos őrületbe hulló Tudósa remek
etűd; a fején (vagy a feje helyén?) viselt
sisak, amely egyszerre képzettársít tököt
és űrhajósmaszkot, ritka tervezői találat.

Kohut Magda Ej-monológjának nem-
csak gyönyörű artikulációját dicsérhetjük;
a színésznő fölhagy e lírai szöveg
dallamos-drámaiatlan deklamálásával,
hogy helyette a gondolati értelmezést és a
sorokban feszülő erőt: az Éj hatalmát
érvényesítse.

Balga, aki a darab szerint földművelő és
iparos, Pathó István alakításában bum-
fordian együgyű, szeretetreméltó ember-
ke. Vörös Eszter tündér-Ilmájában minden
pillanatban benne van „Böske" tenyeres-
talpassága is. Császár Angéla mint Ledér:
kikapós cigánylány.

S végül a címszereplők. A darab leghá-

látlanabb szerepei: Csongor és Tünde. A
piros csizmás, kivarrott réklis Tündében
Bodnár Erika egy mai fiatal lány tündéri-
etlen, bár nem költészet nélkül való,
tárgyilagos boldogságvágyát játssza el.
Téri Sándor lajbis Csongorja is napjaink
fiataljainak sihederindulatát őrzi. A szé-
kely folklórról, a szűrökről, szőrökről,
gubákról és busómaszkokról - az egész
előadás népviseleti öltözetéről - szándé-
kosan csak ebben az összefüggésben és az
elemzés végén esik szó. Amit látunk:
valóban öltözet, jelmez - és így jól szol-
gálja az előadást. Még jobb, hogy a ren-
dező ügyelt arra: a szereplők ne játsszák cl
külön a jelmezeiket. Tulajdonképpen
külcsín ez; díszítés az előadás testén.
Lehetne másmilyen is, ami más irányba
terelné gondolatainkat. A jelzésként al-
kalmazott jelmez azt is j e l z i , hogy a da-
rabnak nincs olyan öntörvényű világa,
amely egységes szellemi képpé, gondolat-
rendszerré alakulna tudatunkban.
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