
Füzi Sári jelmezei zártak, egyszerűek,
a szereplők többsége feketét visel, csak
Bertha van fehérben és a dada barnában.
A puritán öltözék zilált bensőt takar, s
mintha a szorosan testre simuló ruhák is
segítenének összetartani a szereplők
szerteszét futó lelki folyamatait, mintha
ez a kemény forma kompenzálná a belső
puhaságot.

A háromfelvonásos művet a Katona
József Színházban két részben játsszák:
az első két felvonást egyben, folyamato-
san, s külön a harmadikat. A nyitott szín-
paddal kezdődő előadást a szünetben
fekete kortina választja el a nézőtértől, s
az áttetsző függönyön föltűnik Strindberg
neve és portréja. Az előadás egészé-nek
hőfoka alatta marad az együttes jobb
produkcióinak. A jól kidolgozott szín-
padi szituációk mellett találunk érzelmi
üresjáratokat, ám nehéz eldönteni, hogy
az előadás redukált esztétikai összhatása
mennyire a színház és mennyire a darab
számlájára írandó. E melo drámai mozza-
natokat sem nélkülöző „korai" (38 éves
kori) Strindberg-mű ugyanis mára oly
mértékben ezoterikussá vált, hogy kama-
radarab volta ellenére egyre inkább érvé-
nyesnek kell tekintenünk rá Almási Mik-
lós már idézett megállapítását az elvisel-
hetőség határáról. A történet, mely szerint
egy apa belezavarodik abba, hogy
kétségei támadnak saját apaságát illetően,
és neje ezt felhasználva és manipulálva
kényszerzubbonyt húzat a férfira, a
legnagyobb jóindulattal szemlélhető
esztétikai jelenségként. A művet behálózó
patológia pedig nem az irodalom-, illetve
a színháztörténet illetékességi körébe
tartozik. Még akkor sem, ha Az apáról
írott elemzéseket áttekintve azt
tapasztaljuk, hogy az értelmezők elsősor-
ban a szerző pszichéjét analizálják, és
nem a darabot. Ez utóbbiban ugyanis
meglehetősen kevés általánosítható vo-
natkozás van. A művet megalapozó
szemlélet a „lélekgyilkosságról" (melyet
Laura a Kapitány ellen elkövet), az Aka-
rat fetisizált megtestesítése a Nő szemé-
lyében, a darab agresszív egyoldalúsága
nem kedveznek a művet mai érvényes-
séggel felruházó előadás megteremtésé-
nek. A katonai és tudományos pályáján
egyszerre sikeres, igazi férfi vágyálma,
kapitányi és férfiúi mivolta egyszer csak
női praktikák miatt megkérdőjeleződik, és
a kényszerzubbony rémálomképévé válik.
Mindez számunkra is többet árul el a
szerzőről, mint korunk emberének lelki
vagy társadalmi problémáiról. A két
zubbony, a katonai és az elmegyógyinté-

zeti egyaránt tévképzet: az első a bizony-
talan férfiúi identitás kompenzálásának
jele, a második a szerep elvesztése fölötti
pszichotikus szorongás szimbóluma.

E száztíz éves darabról nemcsak az
elmúlt évtizedek értelmezői gondolkod-
nak így. Lukács György, aki a mű 1904-es
magyarországi bemutatójának közvetlen
részese volt (melyre a Thália Társaság
programjának keretében a Várszínházban
került sor), 1911-es drámakönyvében
ezeket írja Strindberg színpadi műveiről:
„Nincsenek egészen megírva a darabok,
eltekintve most már teljesen az alapok-
nak végig nem gondoltságától... De a
darabok megcsinálásának igazi, nagy be-
tegsége mélyebben rejlik. Amikor ezeket
a darabokat írta Strindberg, emberileg
nem tartott ott, ahol művészileg... Igy
aztán - részben - úgy írta meg a darabo-
kat, hogy minden fény a férfinak jutott, és
minden árnyék az asszonynak, s a nagy
kozmikusan erotikus tragédiából az a
szomorú patológiai eset lett, hogy hogyan
tesz tönkre egy lelkiismeretlen asszony
egy gyenge idegzetű férfit." A Katona
József Színházban Kalle Holmberg
rendező - a színészek közreműködésével -
kísérletet tesz arra, hogy Az apa ne
pusztán szomorú patológiai esetként
jelenjék meg. Annak azonban, hogy ez a
törekvés nem sikerül maradéktalanul, nem
a kísérletet tevők munkájában, hanem a
kísérlet tárgyában van az igazi oka.

August Strindberg: Az apa (Katona József
Színház)

Fordította: Bart István. Díszlet: Székely
László. Jelmez: Füzi Sári. Rendezte: Kalle
Holmberg.

Szereplők: Cserhalmi György, Bodnár Eri-
ka, Gyalog Eszter, Bán János, Balkay Géza,
Olsavszky Éva, Varga Zoltán.

Következő számaink tartalmából:

Zelki János: „Kell
egy csapat"

Tarján Tamás:
„Hajónk falán ott a lék"

Csáki Judit:
A semmi ágán

Mészáros Tamás:
A szeretet parancsa

TARJÁN TAMÁS

Éjfájdalmú színjáték

A Csongor és Tünde Zalaegerszegen

Tetőtől talpig gyászmezbe öltözött, né-
ma figurák népesítik be időről időre a
színteret. Nem egyszerű díszítők csupán,
nem bizonyos technikai föladatok kény-
szere parancsolja jelenlétüket. Alattvalók
ők, egy időtlen, örök birodalom lakosai,
kik mindig sötétségben élnek, ha élnek,
és sötétségben halnak, ha halnak.
Hódolva szolgáló udvartartásként von-
ják, terítik szét az Éj hatalmas, magasból
aláomló, szinte az egész színpadot bebo-
rító palástját. Merő Béla rendezését első-
sorban az éjszakai tudat hatja át, s bár
igencsak átgondolt elképzelése van a
Csongor és Tünde lejátszódásának idejé-
ről, és szándéka szerint a színjáték fris-
sebb, üdébb vonásait sem tagadná, mégis
fekete, fekete, fekete előadást hozott létre.
Fekete országban játszatja a darabot: a
babitsi híres versből a fekete férfi, a
fekete nő, a fekete kő, a fekete öröm, a
fekete gyász rendre megleli a maga való-
ságos vagy jelképes megfelelőjét. Aligha
lehet véletlen, hogy a rendező által szer-
kesztett műsorfüzet élén Babits Mihály
mind súlyosabban görgő szavai olvasha-
tók: „A részletekben sok a szín és játék.
Egyfelől csupa mézes zene és pillangó-
könnyű báj. Szemközt pedig vad, bizarr
és gyökérszagú képek, a naiv önzés és
groteszk förtelem végletei. A nyelv fur-
csán bájos, vaskosan reális vagy légiesen
elröppenő. De a vers értelmét a bölcselgő
jelenetek adják, alászállva a pesszimiz-
mus, sőt nihilizmus mélyeibe. A nagy
romantikus színpompa poétája előtt az
egyetlen igazi létező az Ej, a sötét és semmi,
amelyben minden föloldódik. Ez a filozó-
fia lényegében líra, mely a költemény min-
den pórusát áthatja... A szerelem nem fél
az éjszakától. Mégis, a sötétség ott les
minden mögött, s lassan elöntéssel
fenyegeti a képzelmek édes tartományát."

Így önti el az Éj óriási sötét leple a szín-
padot, s hullámzó partjain csak a csönd és
beletörődés jut a palást szegélyét nem csu-
pán megtartó, de talán elengedni is képte-
len, arc nélküli, fekete alakoknak. „Omol-
jatok nem késő habzatok, / Az Ej az álmok
partjain bolyong" - merül föl a Csongor
híres-szép két sora. Merő Béla rendezése
fordítva fogja föl a „magyar Szentivánéji
álom "jelentését. Nála minden álom az Éj
partjain bolyong.



Kivételesen igényes, alapos dramatur-
giai munka előzte meg a színpadi próbá-
kat, a bemutatót. A már említett műsor-
füzet olyan részletes bibliográfiát mellé-
kel a Csongor és Tündéhez, hogy a legké-
nyesebb filológus is zavarba jöhet. A ren-
dező éppúgy figyelembe vette Trombitás
Gyula elfeledett, pedig jobb sorsra érde-
mes, 1913-as művét, a Vörösmarty drama-
turgiája címűt, mint Beke Sándor Az égig-
érő fa alatt című s eddig kellően nem
kamatoztatott 1977-es tanulmányát, vagy
Christopher Caudwell csak távolról kap-
csolódó Romantika és realizmus fölfogá-
sát. Szembetűnő, hogy koncepciója nem
annyira az irodalomtörténet, sokkal in-
kább a történelem- és létfilozófia felé
hajtotta. Sűrűn telerótt lapokon széljegy-
zeteket is fűzött a mesedrámához - vagy
ahogy Spiró György nevezi: zene nélküli
meseoperához -, gyakorlatilag összegezve
mindazokat a lényegesebb tudnivalókat,
amelyek a Csongor és Tünde tágabb
szakirodalmából kiszűrhetők. A darab
egy kozmikus nap ideje alatt játszódik,
éjféltől éjfélig; a hármas út az emberiség
fóruma; alvás, halál, tisztulás, új életre
ébredés forgása a mű; az almafa: életfa; a
nevek egy része beszélő név; a kert az ott-
hon, a haza része, a védettség szimbó-
luma, s mint motívum, a vándorlásmotí-
vum ellentettje - ragadhatunk ki töredé-
keket a nagy Élet-Óra köré írt vázlatos
tájékoztatóból. Ha ebből a tartalmas
gondolatiság helyett nemegyszer inkább a
közhelyesség üt ki, azért van, mert Merő
Béla hangsúlyosan a Csongor iskolai
elemzéséhez, megértetéséhez szere-tett
volna gyakorlati segítséget nyújtani.
Annál inkább, hisz az előadása Zalaeger-
szegen hagyományos és Ruszt József
távozása után is folytatott beavató szín-
házi program része, tehát főként diákkö-
zönségre számít. Nemes gesztus, hogy a
műsorfüzetet ingyen nyújtják át. A tanu-
lók számára nem pusztába kiáltott szó,
amit némileg leegyszerűsítve, ám helyt-
állóan közöl ez a pár oldal.

A rendező vendég dramaturgot is hí-
vott, a hivatásában a legkomolyabbak és
legfölkészültebbek közé számító, méltán
becsült Duró Győzőt. Ennek oka nyilván
nem az volt, hogy a Hevesi Sándor Szín-
ház erre az évadra, egyelőre, lényegében
saját dramaturg nélkül maradt. Most már
azonban mondjuk ki: Merő Béla és Duró
Győző együttműködése jobbára csak az
előkészítés elméleti időszakában gyü-
mölcsözött. Az előadásból világosan ki-
következtethető, mit akartak, mit kép-
zeltek el, ebből azonban kevés testesült

meg a színpadon. Így pedig hiába lett
volna igen érdekes, hogy - csak a közel-
múlt egyik-másik bemutatójánál maradva
- Valló Péter Veszprémben az álmot tette
a Csongor és Tünde vezérszavává,
Szikora János Egerben a porból vétetve
fogalmazta meg a mű mementóját; s most
Merő Béla az éjszaka sűrűjének vágott
volna neki alkotótársaival. Nem lett volna
előzmények nélkül való ez a koncepció,
kiteljesedése esetén sem, ám jóval több
eredménnyel járulhatott volna hozzá
klasszikus színjátékunk kollektív
értelmezéséhez, mint ahogyan az történt.
Hiába a legszebb terv, ha rögvest önmaga
ellenkezőjébe fordul, egyrészt teljesen
érthetetlenül, szinte gyermeteg
melléfogások következtében, másrészt
eleve várható módon, lényeges kérdések
tisztázatlansága, a válaszok halogatása
miatt. Vörösmarty Mihály ugyan az írót
inti az Elméleti töredékekben ilyképp - de
ez előadás megformálójára is áll: „A drá-
mai elrendezést másképp a színmű oeco-
nomiájának nevezhetni, s ez utóbbi, ha
nem egészen művészileg tiszta, de min-
den esetre tanulságos kifejezés, különö-
sen a színi hatást illetőleg. Valamint a
gazdálkodásban, úgy itt, a legnagyobb
erő mellett is csak azáltal érhetni el a
kívánt sikert s hatást, ha minden a maga
helyén s idejében adatik elő..."

A Csongor és Tünde mindig két urat, két
hatalmat szolgál: a tündérit - vagy
transzcendenst - és a földit - azaz evilágit.
A kettő egybejátszatása nélkül való-
színűleg elképzelhetetlen, hogy maradan-
dó előadás szülessék belőle; azt azonban el
kell dönteni, kinek-kinek a fölfogása sze-
rint melyik a nagyobb úr. Merő Béla a filo-
zófiai gondolat, az emberlét végességével,
a célok elérhetetlenségével való szembe-
nézés mellett döntött. Ezt tudván nem
találjuk nyitját, miért valamiféle darált, szí-
nes szivacsaprólékon játszatta el a költői és
eszmei igényű darabot?! A látvány értel-
metlensége sérti a lelket, csúfsága a sze-
met. A kopottan tarka zúzalék mindunta-
lan rátapad a színészek ruhájára; nem teszi
semmivel sem kopárabbá a kopár színpa-
dot, abban a jelenetben pedig, amikor az
ördögfiak által Balgára loccsintott fekáliák
egyikét kellene képviselnie, végképp
visszatetszően hat, hiányzó nyersesége
miatt (a szolga ugyanis kap egy vödör
szivacsot - majd viszont drasztikus
imitációval levizelik). A szemcsés
műszivacs minden tekintetben
haszontalan és idegen közege, „mezeje" a
játéknak.

Szakácsi Márta díszletei és jelmezei
egyébként is majdnem mindig viszoly

gást, rossz érzést, tanácstalanságot vál-
tanak ki. Valószínűleg nem a tervezői
tehetsége illant el a darab „gyönyörű
kolibriszavainak" röptét követve - hogy
rút tárgyakat hagyjon csak hátra... Úgy
tetszik, a beavató színház korábban sok-
szor csak ,jelzéses" megoldásai most
előnytelen hagyománynak bizonyulnak.
A díszletet tulajdonképpen hat darab
enyhe lejtésű ékidom képezi, amelyek
különböző mértani formációkat képezve
lennének hivatottak kellő elvontsággal
csupán utalni a színhelyekre (a hetedik
ékbe - a csodafa ékelődik). Némi nyers
„stonehenge"-hatást - s ezzel az időtlenül
régi időkre, egyben az örök időkre
történő célzást - megsejtetnek ugyan a
helyváltoztató idomok, de csúnyák, s
önmagukban elégtelenek, mert kiáltóan
más stílusú elemeket (csak példaként:
mondjuk fésülködőtükröt) kell melléjük,
közéjük cipelni. Kellemetlen külsejük
mellett ügyetlenkednek is; például az Ej
a maga nagyjelenetében csak nehézkesen
döcög föl köztük, láthatatlanul is lát-
ható, illúziófoszlató segédlettel. A két-
két ékkel kirakott - vagyis „föl-le" - hár-
mas út viszonylag a legmegfelelőbb kép-
ződmény.

A fa és az alma nemcsak Az ember tra-
gédiája rendezőit, díszlettervezőit dönti
mindig végtelen fejtörésbe. Sok múlik a
tündérfán a Csongorban is. Zalaegersze-
gen önmaga tengelye körül megfordulni
képes, nagy, rongyolt legyezőre hason-
lító fa áll középen. Mint a legyező, össze
is csukódik alkalomadtán; egyik fele tar,
másik termő; s amikor kell, ügyesen, egy-
szerre hullatja le almáit. Láttunk már
szebbet ennél (és a kezdet és a vég képei-
től természetesen eltekintve nem volna
szabad bent lennie a színen; vagy más
koncepció szerint akár végig bent lehet-
ne; bentfelejteni viszont tilos, akár vélet-
len, akár rendezői ötlet volt ez az általam
látott - harmadik - előadáson). Meglehet,
ez a furcsa fa önmagában lett volna
leginkább elegendő díszletül. . .

A jelmezek kevéssé tartózkodó stilizá-
lással, egyben vonzóan tarka színvilággal
a jelenhez igazították a mesét. Több-
kevesebb megszorítással mai öltözék
mindenkié, Csongor egy a divattal keve-
set törődő kortársi Hamletként hordja
zakóját, Balga fehér ingében, kinőttes
fekete öltönyében éppannyira parasztle-
gény, mint amennyire a mai ruhaillem-
nek megfelelő fiatalember, az ördögfiak
tépett suhancok valamelyik aluljáróból.
A három vándor öltözékét mintha már a
Tragédia egyik-másik figurájának karak-



Jelenet Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámájából a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban

Karancz Katalin (Mirigy), Mester Edit (Tünde) és Nádházy Péter (Csongor) a zalaegerszegi előadásban

tere felé vitte volna az előadás - de a tele-
vízióhíradók mai karikatúraalakjainak is
megfeleltek, főleg a tábornokká lett Feje-
delem. Újabb fokozat az Ej irreálisba-
szimbolikusba átvitt leple, mely sokkal
inkább díszlet, mint jelmez.

A végül is kellemes összképű, találó
öltöztetés Tünde és Ilma alakjára nem
terjed ki. Nem is terjedhet, mert Merő
Béla azt egyértelműen megválaszolta,
kicsoda Csongor, ám azt még nyomok-
ban is csak alig, kicsoda Tünde. Csongor
az örök boldogságkereső fiatalember, aki
szüntelenül keresi a szerelemmé lénye-
gült eszményit. Ez az ifjú a századvégi,
ezredvégi ember fájdalmát, fenyegetett-
ségét is hordozza; az Ej, mely elnyelni
készül őt, az emberi nem fenyegetettsé-
gének szimbóluma. Nem bosszúszomjas
Erő, hanem mindennél hatalmasabb
Tény. Csak ahhoz nem bír elegendő ha-
talommal sem ő, sem a boszorkány Mirigy,
hogy a mindenkori Csongorokat vissza-
rettentse az útnak indulástól (ezért vá-
lasztja Merő Béla is azt a megoldást, hogy
a záróképben a főszereplőre megszólalá-
sig hasonlító új Csongort hoz a színre.
Ennek a Csongor és Tünde-fölfogásnak
nem csupán a darab előadás-történeté-
ben van hagyománya; fölbukkan másutt
is, közismerten például Déry Tibor Az
Óriáscsecsemőjének II. Újszülöttjével).

Mivel a rendező a földi és mai létben
kívánja megmutatni a kereső-küzdő (fia-
tal) ember nemes harcát, örömtelen sike-
rét és nála mérhetetlenül nagyobb, sötét
hatalmakkal szembeni alulmaradását, s
mert ehhez a rontó boszorkány Mirigy és
az örök sötétből fölmagasló Ej ismerősen
jelképes alakjaitól hathatós segítséget is
kap, mindeddig a valóságosnak elfogad-
ható jelenben, a majdhogynem konkreti-
zált mai, földi térben és időben tudja tar-
tani a mesét. Ebbe a körbe az összes mel-
lékszereplőn kívül kis csúsztatással Ilma
is bevonható, lévén ő Balga párja. Tünde
azonban nem Csongor párja, annak el-
lenére sem, sőt szinte épp azért nem,
mert ő az idea. Tünde tehát hiába kapott
ajándékba olyan kék ruhácskát, amelyet
az egyszerűbb királykisasszonyok horda-
nak, nem lehetett őt halandóvá, közülünk
valóvá visszafogni. S tündér sem
maradhatott, mivel a zalaegerszegi elő-
adás filozófia és nem mese. A legkevésbé
megoldott „jelmez" - sokadik alkalom a
Csongor és Tünde premierjei során -
Tünde aranyhaja. A ragyogó fürtök, me-
lyeknek fénye talán még ahhoz is elegen-
dő lehetne, hogy az Ej iszonyodva le-
hunyja szemét. Nos, az a csillogó paróka,



amit csodálhatunk (s amit Mirigy elké-
pesztően ügyetlenül csen el, azaz nem
csen el), csupán jellem nélküli kedves
rajzfilmfigurákat idéz. Ez az álhaj „nem
készíti elő", hogy viselője majd egy
fáradt-szép pillanatban megválik tőle. Ha
nem lenne a fémesen fénylő hajszálak
hasogatása, még jócskán beszélni kellene
erről a tündéri sörényről, mert tévesz-
tettségén is látszik, hogy ebben a hajko-
ronában mennyi rendezői munka van.

S látszik kiváltképp a vándorok két je-
lenetén, főleg az elsőn. Merő Béla egyik
legjobb ötlete, hogy kísérettől övezve
lépteti föl a Kalmárt, a Fejedelmet és a
Tudóst. Elvont, allegorikus jellegük ol-
dódik, monológjuk színszerűvé, drámaivá
válik. Nem a levegőbe, nem a közön-
séghez, nem is egyszerűen Csongorhoz
beszélnek, hanem udvaroncaikat, talp-
nyalóikat, szolgahadukat bérelik föl a
talmi példák követésére. Magányos, ron-
gyos, megtört későbbi visszatértük annak
is tanújele, miként lehet elveszteni az
eleve értéktelent: a kis pillangók, a szor-
gosan görnyedők, a buzgón bólogatók, a
versenyt acsargók seregletét.

A bevezető és a befejező rész mellett a
vándorjelenetek közvetítik a legtöbb
szellemi és érzelmi energiát a zalaeger-
szegi, éjfájdalmú Csongor és Tünde ere-
deti plánumából. A mértanias színpad a
kezdésnél mutatja legkedvezőbb arcát, a
körülményekhez képest (mert ezen a
színpadon bizony ugrálni is kell. . .) jó a
térkezelés, megfelelő a verses szöveg tol-
mácsolása (amelynek erőteljes húzásaival
egyébként általában egyetérthetünk).
Csongor indulása nem hagy kétséget -
elvileg -, mit fogunk látni a színpadon.

A befejezés szép és tartalmas kompo-
zíció. A torlódva sűrűsödő, ide koncent-
rált effektusok támogatják egymást, gaz-
dag a kép. Együtt van, rövid idő leforgása
alatt, Csongor és Tünde csöndes örömű,
evilági egymásra találása, annak megsej-
tése, hogy minden beteljesült cél - ha
egyáltalán az - egyben elvesztett cél is. A
csodafa almahullatása, a fához kötözött
Mirigy minden gonoszságra kész gnóm-
alakja s a vándorlást majd nyilván elölről
kezdő „II. Csongor" más előadásokból
idéződő, nem száműzhető emlékképeink
ellenére is dús metaforikájú tablóval
ajándékoznak meg.

A zenei vezető, Kemény Gábor
változatos dallamokat töltögetett az
előadásba - mert egy részük tényleg
töltelék, másutt mintha akár musical is
lehetne a meseoperából, harmadjára a zene
is meditál, filozofál. Vegyes a hang, ahogy
vegyes a kép is.

Ugyanígy vegyes a játék. Egy-két jó
alakítás, két-három megfelelő produk-
ció, aztán átlag; és gyengélkedés. Szo-
boszlai Éva (Ilma) és kiváltképp Farkas
Ignác (Balga) érdemét nem kisebbítheti,
hogy a darab általában leghatásosabb
szerepeihez jutottak. Szoboszlai nem-
csak az „általános" cserfességben, oda-
mondogató pimaszságban, a nemegyszer
lassuló cselekményt serkentő fürgeség-
ben ügyes mulattató, de azt a kevésbé
mosolyos vonást is hozza, hogy ez az
Ilma szükség esetén földre, Tündérhon-
ra egyként fütyülne, ha nem hiányozna a
napi boldogsága - ami az ő számára az
egész előadásban is középpontivá tett
szexualitás. Farkas Ignác mértéktartóan
adja a józan paraszti ész kedves legényét.
Leginkább vele cinkos a közönség, mert
nem ködevő, nem jelkép, nem félember -
talpraesett fickó.

A manók szintén hálás szerepében
Fráter András (Kurrah), Jáger András
(Berreh) és Korcsmáros Gábor (Duzzog)
megteszi a magáét. Névsoruk egyben
amolyan ördögi rangsor is. Kedves, találó
pillanataikból minden további nélkül
huppannak át blöffölő, fals, hadonászó
meg-oldásokba.

Az udvaroncaitól körülvett három ván-
dor jobbára hatásos mai gúnyrajzot skiccel.
Wellmann György Kalmárja pökhendi új-
gazdag, akinek fennhéjázásából árad a csak
aranyakban számoló puhány férfi filléres
jelleme. Marosi Péter agyonerőlteti a jun-
tadiktátor Fejedelem hangütését, gesztu-
sait. Inkább nevetséges, mint hátborzon-
gató. Rácz Tibor taláros ál-Tudósa mögött
ott a (rendezői-tervezői leleménnyel me-
gint a Tragédiára utaló?) famulus, aki
nőni nem akaró szárnyakként fuvarozza
hátán könyvvel, görebbel tömött polcát,
mesterségük címerét. Mivel Rácz építi
leghívebben a száraz, gőgös figurát, ő a
legelmélyültebb és legtartózkodóbb, a
visszatéréskor is ő érezteti a legtöbbet
arról, miként ragad a porban, aki elha-
zudta a világnak és bebeszélte magának a
tudás adta repülést.

Döntő lenne, hogy Fekete Gizi fönsé-
gesen, az éjszakai sötét vízióból kiemel-
kedve, minden sort költőien nyomatéko-
sítva tolmácsolja az Ej monológját. Mivel
helyette a már leírt látvány van jelen,
mivel színpadi helyzete előnytelen, s
mert benyomásunk szerint nem érzi jól
magát ebben a nem drámai, inkább poéti-
kus szerepben, magánbeszédben, a nagy

Mester Edit (Tünde) és Szoboszlai Éva (llma) kettőse (Keleti Éva felvételei)



filozófiai összegzés csak gondos, hideg
artikuláció.

Karancz Katalin toprongyos Mirigye
megfelelőképp illeszkedik az előadásba.
Kár, hogy a fiatal színésznő játéka nem
árulta el, miként vélekedik maszkjáról -
az öregségről. Hiszen ez a vasorrú bába
attól gyűlöl mindenkit, hogy ő már nem
lehet Tünde... Vékonyabb festék kért
volna benső ábrázolást. Ledér szerepé-
nek kevés színésznő szokott örülni. Ezt
Horváth Vali sem tette.

Mester Editet viszont a tiszta öröm, a
bizakodás, a kételytelen fiatalság vitte.
Egy rokonszenves kis nevetésből kimoso-
lyogta, végigmosolyogta a figurát. Tündét,
akinek a rendezői értelmezés nem juttatott
„segítő" jelzőket. Tündét - aki tünde.

Nádházy Péter nem felel meg Cson-
gornak. Rendre unalmasan egyformának
látjuk alakításaiban. Ifjúja nélkülözi a
formátumot, a vonzerőt, a hajlékonysá-
got; nevetni még véletlenül sem tud.
Mintha a Tudós lenne, s nem Tünde sze-
relmese. Ambíció, elszántság nem hi-
ányzik Nádházy Péterből, ám ami nem
ritka, talán ő sem a legszerencsésebb
színpadi „image"-t képzeli el magának, s
vagy nem tudják, vagy nem akarják lebe-
szélni erről a monotóniáról. Ha külön-féle
hősök helyett különféle karaktereket
kaphatna gyakrabban színházában, s ha
egy védett figurába bezárkózó néhány
mozdulata (iramukból visszafogott gesz-
tusok, összekulcsolt kezek) helyett nyi-
tottabban, kockáztatóbban, a már készet
alkalmanként föladva merne játszani,
tehetsége már most sem ily sápadt Cson-
gort teremtett volna.

Pályájuk érettebb szakaszaiba érkező
rendezők általában szívesen viszik színre
azokat a darabokat, amelyekkel fiatalon is
sokat birkóztak. Merő Béla a már
tapasztalt, de még fiatal generációhoz
tartozik. Csongorának elgondolása nem
hagy kétséget, hogy idő múltával lesz oka
visszatérni a műhöz; előadása pedig arra
bizonyság, hogy lesz miért.

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
(zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)

Zenei vezető: Kemény Gábor. Dramaturg:
Duró Győző m. v. Díszlet- és jelmeztervező:
Szakácsi Márta. Asszisztens: Tompa Gábor.
Rendezte.. Merő Béla.

Szereplők: Nádházy Péter, Mester Edit,
Farkas Ignác, Szoboszlai Éva, Karancz Kata-
lin, Horváth Vali, Fekete Gizi, Rácz Tibor,
Wellmann György, Marosi Péter, Fráter And-
rás, Jáger András, Korcsmáros Gábor.

ZELKI JÁNOS

Magyar stukker nem sül el

Görgey-darab Szegeden

Az országgyűlés szokatlanul heves viták
színhelye volt. A kommunista képviselők
erőteljesen tiltakoztak az előző napok
eseményei miatt, és azokért a kormányra
hárították a felelősséget.

Történt ugyanis, hogy a Villa Borghese
parkjában a diákok nekimentek a kivezé-
nyelt rendőröknek. Köveket dobáltak rá-
juk, rohamautóikat felgyújtották, s mire a
karhatalmi erők elvonultak kőtávolon túl,
kavargott a füst a fák között, föl-föl-
hajtva tavaly hullt leveleket, vissza az
ágakra. De nemcsak Rómában dúl a 68-as
tavasz, tizenhárom olasz egyetem már
diákuralom alatt áll március elejére, van
dolga hát a parlamentnek.

Hátrább lapozva a Népszabadság 1968.
március 2-i számában, megtudhatjuk azt
is, hogy Magyarország a reform útjára
lépett, Moszkva utcáin megjelentek az
első szovjet FIAT-ok, s vezetőik dicsérik a
Fiat-Fiatovicsokat, miközben az elegáns
léptű Emmerich Danzer világbajnok lett
műkorcsolyázásban. S van az újságban
egy színházi kritika a Thália Színház
stúdió-előadásáról: Görgey Gábor
Komámasszony, hol a stukker? című
darabjának február 23-i bemutatóját ér-
tékeli Koltai Tamás.

Ugyane napon tőlünk délre „Latinovits
Zoltán, a Thália Színház művésze nagy
sikerrel vendégszerepelt a szabadkai
Nemzeti Színházban". Kicsit északabbra,
Prágában, egy nagygyűlésen Alexander
Dubéek, a CSKP Központi Bizottságának
első titkára kijelentette: „A kultúra
területén dolgozók munkája nem lehet
merev, sablonos, hanem megértést és
igazi nagyvonalúságot követel meg."
Péntek van, február 23-a, a rövid hírek
közt riadt szemű, sovány férfiarc elmosó-
dott képe mellett apró betűkkel áll: „El-
tűnt lakásáról J. I. 42 éves lébényi lakos.
Zöld kockás öltönyt, szürke inget és
barna szandált viselt, mikor utoljára lát-
ták. Ki tud róla?" Szandált, februárban.

Este hét óra után néhány perccel, ki-
lencszázhatvannyolcban, a Thália külön-
termében néhány tucat ember körülül egy
parányi játékteret, ahol a betörőpofa
éppen sakkban tart négy „pojácát" a re-
volverével. Hosszú, mozdulatlan, dermedt
csönddel kezdődik Görgey kis magyar

abszurdja s egyben a darab immár húsz-
éves karrierje.

Hatvannyolcban már nem volt egészen
tilos abszurdot játszani Magyarországon,
Beckett Godot-ját színpadról is ismer-
hette a budapesti közönség. Mennyire
más azonban itt egy hivatalosan engedé-
lyezett „antidráma", egy jóváhagyott el-
lenvélemény fogadtatása, mint ott, ahol
„csak úgy" utat tör magának! Nem lehet
tudni, hogy most akkor ez autentikus és
(ezért) helyénvaló vagy pellengérre van
állítva, és (ezért) köpködni kell rája. Leg-
jobb a békesség, megtapsoljuk diszkré-
ten, bele-belecsípünk mindazonáltal, de
hamar másról kezdünk beszélni. Hát még
egy magyar abszurd, amely nem biztos,
hogy „azokra" mutogat ottan, s nem
biztos, hogy a régi időkre kacsint! El is
telik egy-két hét, mire a lapok beszámol-
nak róla, óvatosan elemző kritikákat írva.
A kialakult bizonytalanság, meg kell
hagyni, a darabban gyökerezik, legalább-
is részben. Ot felnőtt férfit látunk a szín-
padon egymásra kényszerítve egy barát-
ságtalan, zárt helyiségben, az író szavai-
val: ,,...talán előítéleteink, tévedéseink
pincéjében". Aki épp a stukkert tartja:
Cuki, az alvilági figura, fél szemén fekete
szemvédő, karján nyilas karszalag, vele
szemben halálra várva egy föltett kezek-
kel is méltóságteljes arisztokrata, egy
magába roskadt értelmiségi, egy könyök-
védős, becsinált kispolgár és egy rezervá-
tumból szalajtott műparaszt, kellő
bajusszal és matyó hímzéssel. Úgy
látszik, itt vagyunk mindnyájan, csak
később vesszük észre, egyikünk hiányzik:
a kormos képű, fényes tekintetű, csupa
izom munkásember, nyűtt aktatáskával,
melyben dalol a kalapács. Ki tudja, hol
van? Meg-feledkezett a szerző róla, vagy
kihagyta szándékosan a darabból,
„bizonyos meg-fontolásokból"? A
dunaújvárosi lap kritikusát nem lehet
félrevezetni, átlátja a szituációt: „Helyet
kapott a darabban a koalíciós időszak
egyet előre, egyet hátra tojástánca és
végső tanulsága: a bemutatott rétegek,
osztályok közül egyik sem alkalmas a
hatalom birtoklására: a hatalomért folyó
marakodásból egy más erő, egy másik
osztály vezetheti ki az országot." Az
pedig nyilván nem lehet gúny tárgya, sem
a pisztoly céltáblája. Minden-esetre a
teljes társadalmi körkép így hiányos, és
ez a többi figura hitelét is rontja.

„Egy bizonyos történelmi pillanatban -
írja a Hajdú-Bihar megyei Népújság - itt
találkoznak azok a társadalmi figurák,
melyek már annyi bajt okoztak ebben az
országban." Kire gondol vajon a recen-


