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A harmadfeledik úton

Vörösmarty-dráma
Debrecenben

Vörösmarty drámai költeményének
színpadra állítója már a kezdetekkor
szembetalálkozik a hármas út dilemmá-
jával. Elindulhat szigorúan a költő inst-
rukcióit követve egy játékos, fantáziát
követelő és technikát mozgató, ég és föld
között lebegő előadás felé. Magyar
színpadon teljes egészében soha be nem
járt ez az út. A legtöbben a tisztes
középutat választva a dráma gondolat-
fonala mellett haladnak végig, hol annak
mesei-népies, hol pedig lételméleti-filo-
zófiai szálába kapaszkodva. A harmadik
megoldás hívei egy mához szóló látomássá
formálják a költő szavait, nem riadva
vissza az átdolgozás, a tovább-gondolás, a
másként értelmezés lehetőségétől sem.

Ez utóbbi útnak vágott neki - csak-úgy,
mint Szikora János Egerben --Gergely
László is. Az első .lépéseket dramaturgként
tette meg. Anélkül, hogy a dráma fő
jeleneteit., gondolatait meg-csonkította
volna, átszerkesztette az alapművet. Ezek a
változtatások csak részben segítették a múlt
századi, sok helyütt nehezen követhető,
terjengősnek tűnő, már-már érthetetlen
nyelvezetben való könnyebb eligazodást A
filológiai buktatók megszüntetése helyett
az át-dolgozó sokkal nagyobb gondot
fordított egy sajátos értelmezésű gondolati-
tartalmi-logikai rend megteremtésére.

Ennek érdekében kiemelte azokat a
szereplőket, akik nem tartoznak a szorosan
vett drámai fővonalhoz, illetve éppenséggel
az ellen hatnak. Igy Mirigy udvarában nem
jelenik meg Dimitri, a boltos, hiszen szavai
- népi változatban analógok a Kalmár által
elmondottakkal. Hiányoznak a végleg a
földi életre berendezkedett Tünde mellől a
lég kicsinded szellemei, a gyenge Nemtők
is. Ezzel egyértelműbbé válik, hogy Tünde
tündérsége végképp megszűnt, s további
kapcsolatait csakis a földön létesítheti.
Parancsait ezért nem ők, hanem a jutalmat
remélő, evilági érzések szerint cselekvő
Kurrah, Berreh és Duzzog hajtják végre.

Ezek mellett a csupán egyes jelenetek-re
korlátozódó változtatások mellett az

átdolgozó egy ismétlő jel beiktatásával
véghezvitt egy a dráma egészére kiható
szerkezeti módosítást is. Az Éj nemcsak
saját birodalmában, hanem már a darab
indításakor, az éjféli kertben is elmondja
gigászi erejű monológját a teremtésről, s
egyben előre vetíti a pusztulás, az újbóli
semmivé válás ]ehetőségét. Ő zárja a
történetet is, azzal, hogy - mintegy saját
kudarcát elismerve - elfogadja Csongor és
Tünde szerelmét. E keretes szerkezettel és
a megnövelt Éj-szereppel azon túlmenően,
hogy zárttá, folyamatossá tette a
cselekményt, egy mozgatóerőt is
működésbe hozott. Gergely László fel-
fogása szerint ugyanis az Éj egy olyan,
mindenek fölött álló hatalom, aki saját
kénye-kedve szerint uralkodik az egész
világon, és végzetszerűen irányítja az ott
élőket. Ez a dekadencia nem idegen
Vörösmarty lírájától, a Csongor és Tündében
pedig egyfajta magyarázatát adhatja a
csodáknak, a meseszerű elemeknek, de
egyben meg is növelheti a két fiatal
szerelmének mindent legyőző erejét.

E legfőbb hatalom megteremtésével
hierarchia létesül a gonoszok és a go-
noszkodók között. Mirigy így nem az ár-
mánykodás egyszemélyes „agytrösztje",
hanem csupán az Éj földi helytartója, aki
elég erővel és megfelelő eszközökkel
rendelkezik feladata végrehajtásához.
Olyanfajta kapcsolat ez, mint ami Oberon
és Puck között alakult ki Szentiván
éjszakáján. Ennek következtében mun-
kálkodásának központi elemévé a megva-
lósítás mikéntje válik, nem pedig a cél, hi-
szen annak kiötléséhez nincs semmi köze.

E megvalósításhoz használja fel a a
három csínytevő manóval, Berrehhel,
Kurrahhal és Duzzoggal szemben viselt
háborúját. Vörösmarty egyáltalán nem, az
átdolgozó azonban jelentőséget
tulajdonított annak, hogy Mirigy
melyikükre öltse Balga képét Csongor
álomba szenderítésekor. Hogy a költő
miért éppen Kurrahot választotta ár-
mánykodásához közvetlen társul, arra a
„csak" mindent elsöprő magyarázatán
kívül nemigen hozható fel több indok.
Gergely László szembeszegülve a költő
óhajával, Duzzogot jelölte ki az ál-Balga
szerepkörre. Okolható a döntés azzal, hogy
ő az örök ellenzéki, a legreálisabban
gondolkodó, öröksége kapcsán némi
varázserővel bíró, és ő csillapította éhüket
Mirigy rókabőrbe bújt lányával. i bosszú
mint motívum kétségtelenül nagy hajtóerő.
De csak akkor, ha a cselekményszövésből
ez egyértelműen ki-derül.

Mint ahogy már rendezői feladat ebben
az újjávarázsolt dramaturgiai kör-
nyezetben a többi szereplő, elsősorban a
boldogságát kereső Tünde és Csongor
helyének megtalálása is.

E helykereséshez Pilinyí Márta egy
kietlen tájat tervezett, melynek egyetlen
éke a dombon magasodó, hol arany-almát
termő, hol pőrén árválkodó tündérfa. Csak
a változó háttér, a csillagos égbolt, az
esthajnalcsillag ragyogása, a nap fénye
vagy a tájra boruló újbóli sötétség jelzi,
hogy az Éj, a Hajnal vagy a Dél
felségterületén menekülnek egymás elől -
hajszolják egymást a szerelmesek. Tér és
idő egymásra vetülésének és változásának
ragyogó képi megjelenítése ez a díszlet,
ami a ját-szókat egy komorabb hangulatú,
a bölcselkedés felé hajló előadás irányába
vihetné el. Sajnos nem teszi! S ebbe
belejátszik a díszlettervezői
következetlenség is. A hármas út az
ördögfiakkal való találkozáskor csak a
képzelet szüleménye. Miért lép akkor a
három vándor ugyan-itt Csongor elé
három stilizált kapun? Ugyanígy a jövőbe
látó kút is csak fél-megoldásra képes.
Realista módon tud lángot lövellni, de
hogy mi egyébre képes még (jövőt
mutatni, sült galambot, palack bort
kivetni), arról nem ő maga mesél, hanem
csak a kútba pillantó beszámolója alapján
értesülhetünk. Mirigy háza is csupán két
fehér fal, de benne a szék igazán élethű,
hogy belőle Ledér tréfája nyomán a
„szürke lószőr és faláb" Balga kezébe
kerülhessen.

Ilyen elhallgató, a néző fantáziájára
támaszkodó módszerrel dolgozik maga a
rendező is. Pedig mesei környezetet
varázsoló indításával, a kékes fényben
játszó csillagos égbolttal, a csillogó ter-
mést hozó almafával, a mennyholtról alá-
ereszkedő Éj királynőjének mindenható
szavaival azt ígéri, hogy Csongor és
Tünde szerelmének elmesélésén túl a
világ dolgairól is elárul egyet s mást. S
amikor a fénycsóva Csongor falnak
támaszkodó, kezében könyvet szorongató,
csodálkozó-töprengő alakjára vetül, úgy
tűnik, hogy ő lesz az, aki Tünde nyomát
kutatva e földi miérteket is felfedezi, s
Hamlet királyfiként szembenéz velük. De
amint útnak indul, szertefoszlik a remény,
mert Csongor úrfi Árgirus királyfivá
változva balga módon csupán elszenvedi a
vele történteket, s célként előtte nem a
világ tudása, hanem Tünde tünékeny
alakja lebeg. Hiába ölti fel az előadás
során még



egyszer az indításkori arcot, hiába veszi
kezébe az addig sutba dobott könyvet,
hiába csodálkozik rá az előtte zajló
eseményekre, már nem tudunk hinni neki.
Ezt a hitetlenséget az okozza, hogy a
rendező felvet egy újfajta Csongor-
értelmezési lehetőséget, egy eretnek
gondolatot, s ahelyett, hogy hősét ennek
hirdetőjeként indítaná útnak, már első
megszólalásával visszakényszeríti a kon-
vencionális keretek közé.

Tündének sem engedi meg, hogy
hasznosítsa azt a többlettudást, amit a
dramaturgiai változtatások biztosítaná-nak
neki. Amikor első szerelmi légyottja után.
„végső" búcsút vesz Csongortól, már tudja
- amit rajta kívül senki más -, hogy
szerelméért magával az Éjjel kell
felvennie a küzdelmet. Ő leste ki titkukat,
ő hatalmas gyűlölője új szerelmüknek. Ez
okból s nem Mirigy ármánykodása miatt
hagyja el földi szerelmét a tündérlány.
Meg-szűnik egy Vörösmarty teremtette
mesei magyarázat, azonos szintre helye-
ződnek a küzdő felek. Csongornak Mirigy
rútságával kell szembenéznie, míg Tünde
az Éj királynőjénél nyerhet bűn-
bocsánatot. De ezeknek az erővonalak-nak
a megrajzolása nem sikerül a rendezőnek,
s ezért Tünde éppoly gyenge és esendő
marad, mint az egy hagyományos
előadásban elvárható. Pedig a tündérlány
tudása egy célratörőbb, sokkal kevésbé
önmaga elől menekülő, mint inkább
paradicsomi kiűzettetése felé törekvő
nőalak megteremtését indokolná.

Ahogy a háborúzó felek közötti hadi-
helyzet vázolása, ugyanúgy a hadat üze-
nők közötti függőleges kapcsolatrendszer
ábrázolása is megmaradt a dramaturgiai
elgondolás szintjén. Abból ugyanis, hogy
az Éj a világ teremtője-ként megjelenik a
darab indításakor, egyértelműen még nem
következik,

hogy Mirigy az ő bábja. Ez csak akkor
tudatosul, ha az előadás hangsúlyossá
teszi. Ha Mirigy kevésbé félelmetes, ha
kiderül, hogy varázsereje csak az Éjtől
származik, s nyomban semmivé válik,
amint az Éj belenyugszik Tünde és
Csongor szerelmének megtörhetet-
lenségébe. Ehelyett a boszorkány oly go-
noszul, annyira mindenki ellen irányulóan
és olyan hatékonyan lebegteti a köpenyét,
hogy a nézőnek egészen egy-szerűen
eszébe sem jut, hogy ez a hatalom csupán
átszármaztatott.

Mint ahogy kellő motiváltság hiányában
elsikkad az is, hogy Mirigy számára az
ördögfiókák közül Duzzog a legfeketébb.
A rendező ugyanis inkább a
hasonlóságukat, egy tömbből faragott-
ságukat emeli ki. Egyformán szutykosak,
elevenek, csínytevésre készek, át-ejthetők,
haragra gerjeszthetők és a jutalom
reményében megszelídülők mind a
hárman. Mirigytől is egyformán rettegnek,
és ugyanúgy gyűlölik. Ez önmagában nem
bűn, csupán az átdolgozói céllal
egybevetve, tévedés. Bár Duzzog (Horányi
László), Kurrah (Lipcsei Tibor) és Berreh
(Vokó János) annak rendje-módja szerint
veszekszik, verekszik és húzza Balga
szekerét, alakjukból és jeleneteikből
hiányzik az a báj és színpadi lelemény,
ami a dráma hangulati sokszínűségéhez
lehetne adalék, és ami miatt azt
állíthatnánk, hogy az ördögfiókák hálás
szerepek.

De az ördögfiókákhoz hasonlóan túl-
ságosan testvéralak a három vándor
figurája is. Mint egy hármas oltárképből,
úgy lép elő a Kalmár (Lengyel István), a
Fejedelem (Sárady Zoltán) és a Tudós
(Lavotta Károly), hogy elmondja
életfilozófiáját. Céljuk az, hogy Csongort
megnyerjék, és ellenállhatatlan vágyat
ébresszenek benne a pénz, a hatalom vagy
a tudás iránt. Ehhez azonban valós, csábító
lehetőségek kellenének, meg

néhány percre megelevenedő életek.
Ehelyett olyan monológokat kapunk,
amiket nem Csongor, hanem már az elő-
adás pillanatában maga az utat kínáló utasít
el. Ehhez képest a visszatérés
kiábrándultsága már semmiféle meglepe-
tést nem okozhat.

Ez a három vándor jelenetére jellemző
állóképszerűség áthatja az egész elő-adást.
A rendező visszafogja szereplői-nek
mozgatását, a ki- és bejárásokon kívül
jószerivel csak a három manónak meg
Mirigynek van néhány felpörgetett, de
korántsem a meglepetés erejével ható
jelenete. Ilyen lecsupaszított, a szavak
erejére támaszkodó megjelenítés esetén
különösen disszonáns, ha a dráma verses
formája „fület üt". Márpedig ez
Debrecenben gyakran előfordul. Hol
mélabúsan, hol szenvelegve, hol szen-
vedélyesen, hol komoran, hol pedig
játékosan, épp ahogy azt a játszók jelleme
megkívánja. Csakhogy ezek a fel-csendülő
rímek, elszavalt strófák a meg-formálandó
jellemekről vonják el a figyelmet.

Csak Ilma és Balga megszólalása jelent
üdítő kivételt e verspárbaj alól, az előadás
két legjobb színészi alakítását
eredményezve.

Kóti Árpád Balgája nem lép túl a
megszokott józan paraszti ésszel gon-
dolkodó szolgaábrázoláson, mégis mind-
végig elevenen, hihetően létezik a csodák
birodalmában. Pontosan ráérez arra, ami a
vitéz szabó lényege, ami őt a földön
balgává, Csongor mellett azonban tudorrá
teszi. Vaskos népi realizmus és bugyuta báj
keveredik szerep-formálásában. Bár nem
mindennapi dolgok esnek meg vele, két
lábbal a földön járó lénye saját szemének
sem hisz, s könnyeden túlteszi magát a cso-
dás eseményeken. Ennek egyik jól el-talált
jelenete az ördögfiak előli menekülése:
minden furfangját bevetve kiötli, hogy
maga helyett egy jókora követ csempész az
ördögfiókák kocsijára. S amikor a kő
minden külső segedelem nélkül, magától
kerül fel a kordélyra, Balgában ez csak egy
pillanatnyi bök-kenetet okoz, majd egy
vállrándítással elkönyvelve a csodát,
minden belső meg-rázkódtatás nélkül lép
tovább. E lelkizésmentesség különösen
Csongor álmodozó lénye mellé kerülve
szélesíti ki a színész játékterét. Nem
feledkezik meg arról, hogy Csongorhoz
hasonló cipő-ben jár, hisz ő is az elvesztett
boldogságát keresi. Csak hát Balga egy
másfajta ember. Racionálisabb, a földi
hívsá-

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde(debreceni Csokonai Színház). Németh Nóra (Tünde) és Jancsó
Sarolta (Ilma)



gokat sem megvető, olykor félrelépő,
egyszóval emberi.

Elveszített Böskéjét, aki a tündér-
honban Ilmaként él tovább beugró-ként -
Jancsó Sarolta személvesíti meg.
Ötletesen, eredetien, lefegyverző cserfes-
séggel. Abból indul ki, hogy Tünde
ellentéteként kell megjelennie. Csak-hogy
míg eddig a tündérlány légiességét
ellentételezték egy tenyeres-talpas llma
képével, most a színésznő a tündérlány
mimózaságát, tapasztalatlanságát ragadja
ki. Ezekhez a jellemvonásokhoz társítja a
maga tudálékos menyecske-arcát, Nem
nyűgként viseli felemelkedését, hanem
mint egy értékeivel tisztában lévő nő, nem
titkolt büszkeséggel. Okos tanácsait a
sokat megéltek büszkeségével osztogatja,
nem riadva vissza a szemtelenség határát
súroló szókimondástól sem. Ám ezt oly
kedvesen és jó szándékkal teszi, hogy nem
lehet meg-haragudni rá. Jancsó Sarolta
ezzel a közelítéssel nemcsak azt okolja
meg, hogy Tünde miért pont őt emelte fel
szolgálójának, de Balga ragaszkodását sem
pusztán főztjének kedvelésére vezeti
vissza. S hogy ez a vonzódás kölcsönös,
annak ezer jelét adja. Sóvárog elhagyott
férje után, de egyben élvezi a pompásabb
tündéri életet. Amikor Balga a maga
fizikai valóságában megjelenik előtte, már
Tünde végleg a földre költözött. Igy
érthető, hogy némi udvarias szabódás után
nem őt vezeti tovább, hanem Balga kezét
fogja meg, és folytatja a megszokott életet.

A megszokottól eltérő színpadi életet él
az Éj királynője azzal, hogy mondandóját
nem egy megjelenésre kell koncentrálnia.
Ettől azonban Bor Adrienne feladata
semmivel sem vált könnyebbé.
Ugyanazokból a szavakból egy fejlődési
ívet kellene rajzolnia, amint a világ
teremtésétől, hatalmának hangsúlyozásán
keresztül eljut az engedményekig, Tünde
földi életre kárhoztatásáig, majd a
szerelem örömének elismeréséig. A
színésznő sem megjelenésével, sem hangi
adottságaival nem képes érzékeltetni azt a
démoni erőt, azt a fenséget, azt a vészesen
fenyegető kozmikus hatalmat, akinek a
föld lakói oly kiszolgáltatottak, akinek a
kezében összpontosul kezdet és a vég.
Sokkal inkább egy gonoszkodó
tündérkirálynő képzetét kelti, akinek
semmi egyéb cél-ja nincs, mint hogy
némiképp megnehezítse két fiatal
egymásra találását.

Ennek következtében Mirigy ereje túl
hangsúlyossá válik, s ezt Agárdy Ilona

a boszorkányság minden külső megjele-
nítési formájának felvonultatásával to-
vább erősíti. Rafinéria, elszánt ártani
akarás, gyűlölet és hatalomvágy hatja át
játékát. Oly félelmetesen lengi be a
színpadot, hogy el kell hinnünk neki,
élvezi a világban betöltött szerepét. Csak
éppen az nem derül ki, hogy mögötte is
áll valaki, akitől függ, akitől kapja
varázserejét. Sőt többnyire s ez nem a
színésznő hibája - a varázserő milyen-
ségét is a néző képzelőereje határozza
meg, mert a látvány nem sok segítséget
nyújt.

Mert már-már nézői érzékcsalódás
szükséges ahhoz, hogy Balgához ha-
sonlóan Ledérben Tünde vonásait véljük
felfedezni. Pedig Zakar Ágnes igyekszik a
leghívebben követni a rendező inst-
rukcióit, és a szó leghétköznapibb ér-
telmében leképezni Ledér beszélő nevét.
Ha elfogadjuk igaznak a színésznő meg-
jelenését és mozdulatait, akkor
Vörösmarty cselvetésötlete válik
érthetetlenné. Ha Ledér valóban ilyen
kiéhezett, kétes egzisztenciájú nőszemély,
akkor miért nem fogadja el a férfi
szerelmét, miért űz oly kegyetlen tréfát
vele

Egyetlenegy hasonlóság fedezhető fel
Ledér és Tünde közt. Az aranyhaj, amit
Mirigy az almafa alatt Tündétől ellopott.
Az aranyhaj, ami dús, csigákban hull alá,
és nemcsak suhog, de egyene-
sen recseg-ropog, mert nem egyél), mint
aranysárga műanyag kötözőzsinór. llyen
hajkölteménnyel a fején kell Tündének
földre szállnia és Csongort meghódítania.
Németh Nóra finom eleganciával és
szűzies tisztasággal igyekszik égi álmát
valósággá váltani. Hiányzik azonban
belőle az az elszántság és csökönyös
ragaszkodás, ami „végső" búcsú-ja után is
hihetővé tenné Csongor utáni vágyódását,
s megmagyarázná, miért kívánja annyira
az almafa alatti boldogságot. Inkább
Tünde bizonytalanságára építi fel a
szerepét. és ezért úgy tűnik,

hogy nem is annyira ő, mint inkább llma
szeretné oly nagyon, hogy úrnője és
Csongor szerelme beteljesedjék. S épp
ezért, amikor Csongorral együtt az
almafa alatt végleg megpihen, nem tud-ni
bizton, hogy valóban a földre érkezett.

Lamanda László Csongorja sem talál-ja
a helyét az almafa alatt. Nem tud igazán
minden országot bejárt bölcs, pár-ját
kereső férfivá válni, de idegen tőle a
hirtelen támadt és mindent elsöprő
szerelem bolondja szerep is. Egy érzés
születését kellene megragadnia, s minden
buktatón átvezetve egészen a betelje-
sülésig elvezetnie. Ez pedig vagy egy
fokozatos érzelmi feltöltődést, vagy egy
magas hőfokról induló, majd a bukta-
tóknál el-elbicsakló, lankadó, majd újra a
lángolásig eljutó hullámzás ábrázolását
igényelné. A színész azonban érze-
lemmentesen éli meg Csongor boldogság-
keresésének minden állomását, függet-
lenül attól, hogy reményvesztett-csaló-
dott vagy éppen boldog pillanatai-e azok.
E fádság következtében nem őszinte a
bosszankodása, a haragja, az elutasítása,
a csínytevése, sőt a szerelme sem. Pedig
neki is valamifajta boldogságmintát
kellene adnia. Csakúgy, mint Balgának,
csak más utat befutót. Nem sikerül neki.

Mint ahogy Gergely László rendező
sem talál rá saját Csongor és Tündéjére.
Pedig átdolgozója-dramaturgja ehhez
minden segítséget megadott neki.

Vörösmarty Mihály : Csongor és Tünde (deb-
receni Csokonai Színház)

Színpadra átdolgozta: Gergely László.
Díszlet, Jelmez: Pilinyi Márta. Rendezte:
Gergely László.

Szereplők: Lamanda László, Németh
Nóra, Kóti Árpád, Simon Mari, Jancsó
Sarolta, Agárdy Ilona, Bor Adrienne,
Lengyel István, Sárady Zoltán, Lavotta
Károly, Horányi László, Lipcsei Tibor,
V o k ó J á n o s , Z a k a r Á g i .

Agárdy Ilona (Mirigy), valamint Horányi László, Lipcsei Tibor és Vokó János (ördögfiak) a debreceni
Csongor és Tündében (Kalmár István felvételei)


