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Bevallom, az Uj Színház bemutatkozó
ajtótájékoztatóján kissé meghökkenve
ogadtam a bejelentést: az első évadot
örösmarty-premierrel indítják. Egy olyan
rámával, amit jó, ha az emberek életük-ben
gyszer, diákkorukban megnéznek, s aztán,
int klasszikus irodalmunk költői erényekben

azdag, de drámailag vérszegény mesejátékát,
yorsan elfelejtik. Nem is teljesen indokolatlanul,
iszen a darab előadástörténetének tanúsága
zerint a szerző és a klasszikus értékek iránti
isztelet jegyében többnyire muzeális előadások
zülettek belőle. Kételyeimet csillapította a felté-
elezés: az a társulat, amely már színháza nevé-
el is az újat akarást jelzi, az a rendező, aki ezzel
munkájával lép először a közönség elé meg az

z igazgató, aki társulata és pályakezdő tanítvá-
yai - s persze a színházlátogatók - iránt min-
ig mélységes felelősséget érez, bizonyára nem
életlenül választja szezonnyitó produkciójának
Csongor és Tündét.
Fenntartásaimat azért visszajelzi, hogy az Új
zínház előadásain ezúttal is sok iskolás ül, s né-
a kisebbek is, mint akiknek szólhat a produkció.
Ehhez alighanem az is hozzájárul, hogy a szín-
áz profilváltását csak lassan követi közönségé-
ek átstrukturálódása.)
Ugyanakkor ezt a Csongort aligha lehet köny-

yen elfelejteni. Lehet szeretni és elutasítani, de
em lehet közömbösen szemlélni. Biztos, hogy
z irodalomtanároknak nehezebb a dolguk, ha
zen előadás alapján tárgyalják Vörösmarty drá-
aíró munkásságát, mert a rendező radikálisan,

ár a hűtlen hűség elve alapján nyúlt a szöveg-
ez. Nem szorítkozott a textus szolgai inter-
retálására, hanem a mű drámaiságát megkeres-
e, a költő gondolatainak, a darab lényegének
orunkból fakadó, a mai emberhez szóló inter-
retálására vállalkozott. Egy koncepciót követke-
etesen érvényesítő előadás született, amely
egoldatlanságaival, ellentmondásaival együtt

s fontos, mert rendezője mer és tud alkotó mó-
on bánni egy klasszikus szöveggel, s ezáltal
emcsak a szerző, de a saját gondolatait is ké-
es közölni. Névjegy értékű.
Vannak alapkérdések, melyeket a drámák

zínre állításakor a rendezőnek el kell dönteni.
lyen például az, hogy mikor és hol játszódjék az
lőadás. A Csongor és Tünde lényege szerint -
int minden népmese vagy népmesei alapú

történet- időtlen, a dráma alcíme szerint viszont

a pogány kunok idejéből való, ugyanakkor Ledér

dala - Pesten jártam iskolában. / Térdig jártam a

rózsában. - Vörösmarty-kori. Mondhatjuk tehát

Harag Györggyel, aki Kolozsvárt rendezte a da-

rabot, hogy „a cselekmény ideje nincs pontosan

meghatározva", illetve „Vörösmarty jelenkora

meg utókora", tehát a mi jelenkorunk is lehet.

Azaz „a Csongor ma játszódik, velünk történik a

valóság és a mese határán" - fejezi be követ-

keztetését Harag. S előadása valóban akkor és

ott, Kolozsvárt játszódott, egy blokkházak tövé-

ben lévő, kietlen, lepusztult, dróthálóval elkerített

játszótéren, ahol mászókák, utcai padok és egy

elsatnyult, kopár fa körül tanyáztak a bandába

verődött fiatalok (Csongor, Balga, Tünde, Ilma,

Ledér és az ördögfiak) meg a magányos idősek

(a házmesterné kinézésű Mirígy, az Éj mint ko-

pott öregasszony s a vándorok: katonatiszt, vál-

lalkozó, középiskolai tanár).
Nem véletlenül utalok Harag 1984-es rende-

zésre, hisz ez sok szempontból Novák Eszter
munkájának egyik szellemi előzményének te-
kinthető. Akárcsak Szikora János egri előadása
(1986) vagy Ruszt József és a Független Szín-
pad három év előtti produkciója. Ez utóbbiban
erőteljes dramaturgiai átértelmezés eredmé-
nyeképpen összevonták Mirígy és az Éj, illetve a
vándorok és az ördögök szerepét. Az előbbiben
pedig a civilizáció homokba süppedő relikviái és
a természet kuszán egymásbafonódó fái és bok-
rai között a csodáktól megfosztva (a csenevész
fácskára Mirígy rak villanyégőt aranyalma gya-
nánt), kiábrándultan tévelyeg a két főszereplő, s
míg „égi másuk" bábformában elröppen, ők riad-
tan ott maradnak közös életük szürke és
kilátástalan perspektívájával.

Az elmúlt évtized e három előadásában tehát
határozott kísérlet történt a dráma - más-más
hangsúlyú - átértelmezésére, a darab előadás-
hagyományaitól való elszakadásra. Az Új Szín-
ház előadása azonban az előzőekhez képest is
gyökeres szemléleti, dramaturgiai és
koncepcionális váltást jelent.

Novák Eszter a Csongort egy józsefvárosi
foghíjtelken játszatja. Előre lejtő, hepehupás,
gödrös terep, tele kacattal; jobb elöl ütött-kopott
kád, hátul óriási szekrény, a bal oldalon, egy
mélyedésben tanyázik Mirígy, elöl málló
vakolatú téglafal, előtte kis, fehér kertiszék.
Kopár, lomb

talan fák. Aranyalmák nem teremnek rajtuk. Ze-

ke Edit tere csövesek s egyéb kétes egyének bú-

vó- és találkozóhelye.

Megszólaltathatók-e ebben a közegben Vö-

rösmarty költői-filozofikus gondolatai? Megjele-

níthető-e Tündérhon? Egyáltalán létezhet-e Üd-

lak? Kik és hol találhatják meg a boldogságot? S

milyen lehet a vágyott és milyen az elérhető bol-

dogság? E látszólag csupa ellentmondást jelző

kérdéssor feloldásának dramaturgiai kulcsa az

álom.

Az Új Színház előadása a valóság és az álom

bizonytalan határterületén játszódik. Novák

előadásszervező tényezővé emelte a drámának

azt a sajátosságát, hogy Csongor minden

sorsfordító pillanatot átalszik. Ebből következő-

en az előadás kezdőképében Csongor álmából

felriadva, de az álomképből ki nem szakadva

árnyéknak nevezi a (darabbeli helyzettől eltérő-

en már előtte) megszólaló Mirígyet, s mondja el,

hogy „Minden országot bejártam, / Minden

messze tartományt, / S aki álmaimban él, / A di-

csőt, az égi szépet / Semmi földön nem talál-

tam." Majd ismét visszafekszik a színpad elején

lévő kuckójába, és elalszik. Az előadást a to-

vábbiakban is Csongor ébredései és elalvásai

szakaszolják.

Az előadás egésze tehát Csongor kusza ál-

mának tekinthető. Ennél azonban bonyolultabb

a rendezői szándék: igyekszik elmosni az álom

és a valóság határait, sőt, gyakran tudatosan bi-

zonytalanítja el a nézőt, hogy amit lát, vajon me-

lyik szférában értelmezhető. Ebben a kvázi-

álomszituációban a stilizált naturalizmus béké-

sen megfér az emelkedett költészettel, a hétköz-

napi figurák mesealakokká lényegülnek át, vagy

fordítva: a mese szereplői magukra veszik a fő-

hőst körülvevő, a mindennapokból ismerős típu-

sok vonásait. Így lesznek az ördögökből munka-

nélküli guberálók, csövesek, a vándorok Cson-

gorral egyidős, az élet, a társadalom felkínálta

érvényesülési lehetőségekkel élni próbáló, de a

csövesek szintjére lecsúszó fiatalemberek, Mi-

rígy középkorú, valaha jobb napokat látott asz-

szony, Ledér két gyermekét egyedül nevelő

anya, aki megélhetéséért a testét is áruba bo-

csátja. Ez a furcsa álomvilág elvben korlátlanul

tágítható, ennek jegyében a klasszikus szöveg-

től idegennek tetsző részletek is kerülnek az elő-

adásba: az első rész közepén Balga és az ördö-

gök hangszerekkel a kezükben lépnek ki a szek-

rényből, s rákezdenek a közismert kaszinó twist-

re; vagy az első rész végén vízióvá tágul az álom,

Kalaf áriája szól, és eluralkodik az őrület a szín-

padon; vagy a második rész kezdetekor a már

korábban dallamtöredékkel exponált slágert Mi-

rígy mint dizőz énekli: Holdvilágos éjszakán...,

illetve az Éj monológja alatt gulyáságyúból

egytálételt osztanak a szereplőknek. Erő-
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Csomós Mari (Mirígy) és Papp Zoltán (Kurrah)

teljes és hatásos képek ezek, erősebbek, mint a

Vörösmarty-szövegre épülő jelenetek egy része.

Holott a rendező és Kárpáti Péter dramaturg a

szövegkönyvben is jelentős dramaturgiai változ-

tatásokat hajtott végre. A mű költői szépségét

megőrizték, de drámai erejét igyekeztek kitelje-

síteni. A változtatások egy része drámatechnikai,

más része szerkezeti. Vörösmarty monologikus

szövegépítkezésének felbontására törekedtek;

ennek érdekében a hosszabb szövegeket vagy

felosztották a jelenet szereplői között, vagy az

adott, illetve más jelenetekből vett replikákkal

megtörték. Fontosabbak a koncepcionális

módosítások. Például Balga már az első rész

elején, Tünde és Ilma megérkezésekor megjele-

nik, s kis késleltetéssel az öngyilkossági kísérlet is

lejátszódik. Ezáltal szinte a kezdetektől kialakul a

vándorlás páros jellege, illetve a két fiatal-ember

egymásrautaltsága és viselkedésük el-

lenpontozottsága nyilvánvalóvá válik. Vagy: a

vándorok nem egymás után mondják el hosszú

tirádájukat, hanem egyszerre, egymás szavába

vágva próbálják meggyőzni Csongort életstraté-

giájuk hasznáról. Amikor pedig másodszor jelen-

nek meg, „deklasszálódásukat" nem Balga kom-

mentálja, hanem azok a lumpen ördögök, akik

szintjére ezek az értelmiségiek is lecsúsztak (ter-

mészetesen ezúttal is megszűnik a monologikus

forma). Jó pár esetben éltek a

jelenetátcsoportosítás vagy a szövegáthelyezés

dramaturgiai lehetőségével, de csak nagyon

ritkán, a szöveg-érthetőség követelményének

engedve igazítottak ki egy-egy Vörösmarty-sort.

Egészében véve körültekintő, érzékeny és

invenciózus dramaturgiai munkát végeztek,

amely részletesebb szakmai elemzésre is

érdemes. (A változtatások azonban olyan

mértékűek, hogy - a produkció koncepcióját is

figyelembe véve - talán szerencsésebb lenne, ha

az alcímnek választott Üdlak címen játszanák az

előadást.)

A gondos és koncepciózus dramaturgiai elő-

készítés, az erős látványvilág, a sok jó rendezői és

színészi megoldás mellett a megoldatlan vagy

következetlen részletek időnként ellentmondá-

sossá teszik a végeredményt. Például: az álom-

koncepcióba nem sikerült beilleszteni Tündét, de

Balgát és Ilmát sem; e három figura lényegében

olyan, mintha egy hagyományos felfogású pro-

dukcióból kerültek volna ide. S ez nem a színé-

szek hibája, nem is a színészvezetői munka hiá-

nyosságára utal - ezek a szerepek ellenállnak a

választott rendezői koncepciónak; ezáltal nem

kellően tisztázott Csongor és Tünde viszonya, il-

letve Balga és Ilma általános vígjátéki szerep

marad. Nehéz megokolni azt is, mi indítja Mirí-

gyet arra, hogy Csongor éber álmának manipu-

látora legyen. Homályos az is, van-e Mirígynek
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rókalánya vagy nincs; ha van, miért nem fejezi ki

elvesztése feletti fájdalmát, ha nincs, miként ke-

rül a történetbe ez a motívum. Vagy nem evi-

dens, miért a Balgát játszó színész alakítja az

ördögöt (még hafel is veszi Kurrah néhány

ruhadarabját), amikor Mirígy utasítására Kurrah

Balga képében vezeti félre Csongort. Zavaró -

mert az aranyalmákra asszociáltat-, amikor a

twist alatt a nagy kopár fa fölé három,

diszkóhangulatot fel-idéző lámpagömb

ereszkedik alá. Ezek s a nem említett egyéb

ellentmondások okozzák, hogy helyenként

nehéz követni a cselekményt, holott a

dramaturgiai átigazítás tiszta és világos vonal-

vezetésű.
Pedig az előadásnak van más erénye is: az

egységes hatású és kiegyenlített színvonalú szí-
nészi játék. Ez még a két címszereplőre is igaz,
holott ezúttal is az ő figurájuk a leghalványabb.
Horváth Virgil és Szalay Mariann elsősorban al-
katában, megjelenésében hordozza Csongor és
Tünde karakterét. A színésznő légies alakjával
és szépségével közvetíti Tünde különösségét,
de a figura passzivitásán nem tudhat változtatni.
Csongor végigalussza életét és a darabot; keresi
ugyan a boldogságot, de mint álmának álmodója
és sodródó hőse, ő is meglehetősen passzív.
Fájdalmasan reális viszont, amikor - vágyképét
feledve - a Mirígy által felkínált, hús-vér nőt, Le-
dért veszi üldözőbe. S még fájdalmasabb, ami-

Horváth Virgil (Csongor) és Szalay Mariann
(Tünde)

kor az előadás végén Mirígy odavezeti hozzá
Tündét, s a két fiatal összebújva, nyitott szemmel
mered a semmibe. Most már ketten kereshetik
Üdlakot ebben a kietlen világban.

Schlanger András (Balga) és Prókai Annamá-

ria (Ilma) ízléses, pontosan adagolt komédiázá-

sában a groteszk, a fekete humor, az irónia, a

vaskos komikum egyaránt megtalálható, felsza-

badult játékosságuk jól ellenpontozza a címsze-

replők életérzését.

Schneider Zoltán (Kalmár), Mihályfi Balázs

(Fejedelem) és László Zsolt (Tudós) triója némi-

képpen áldozatul esett a rendezői szerepátigazí-

tásnak. Mivel nem eléggé körvonalazott a három

alak kiinduló helyzete, első megjelenésük kissé

súlytalan, és csak amikor lerongyolódva, elsze-

gényedve és kiábrándultan visszatérnek, akkor

rajzolódik ki három remek portré.
Papp Zoltán, Magyar Attila és Fekete Tibor

nem a mesejátékokban megszokott viháncoló
ördögfiakat játssza. Ők is mókáznak, ők is ugra-
bugrálnak, de figurájukban sokkal több a reális,
mint a mesés elem. Ahogy zsákmányt keresve
kutatják a terepet és lecsapnak minden használ-
ható tárgyra, ahogy a kádban ülve kártyáznak és

csikkekkel játsszák el a csirkecombot, ahogy
magukhoz hasonítják a vándorokat, az a szocio-
fotó hitelességét és a színjátszás bravúrját
egyesíti.

Ledért általában mellékszerepnek tekintik.
Most főszereppé nőtt Tóth Ildikó megformálásá-
ban. A rendező és a színésznő kibontotta e figura
tragédiáját: Ledér nem egyszerűen könnyű-vérű
lány, hanem nagyon magányos és nagyon
szerencsétlen asszony. Novák meghagyta neki
a monológot, amely Tóth Ildikó előadásában a
magány elképesztő mélységű, megrendítő, val-
lomásos erejű, költői kifejezése lett.

Az előadás csodája Csomós Mari. Már az első
percben, amikor Mirígy a vackából előbújik, s egy
kendővel játszadozva, huncutul mosolyogva el-
mondja az emberiségre szórt átkait, különös titka
van. S ez a nagy clownokra jellemző titok mind-
végig megmarad alakításában. Egyszerre játé-
kos és félelmetes. Kendőjét magára csavarja, a
végét egy vaskarikához köti, mielőtt Csongorral
beszélgetni kezd. Látjuk, hogy a csomó bármikor
kioldható, a kendő letekerhető, mégis hiszünk
neki: Mirígy szenved, átkozódik, könyörög és
zsarol. Játszik Csongorral és a többiekkel mind,
és persze velünk is. Finoman, minden túlzástól
tartózkodva éppen csak jelzi: lám, ezt is tudom.
Ennek csúcspontja a Holdvilágos éjszakán .. .
előadása. Alakításának igazi csúcspontja azonban
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az Éj monológja. Az Éj maga Mirígy. Már Ruszt

próbálkozott azzal, miként lehet e két szerepet

ugyanazzal a színésznővel eljátszatni, de akkor

úgy tűnt, a kísérletnek ellenáll a dráma mitologi-

kus világszemlélete, amely mindenekelőtt az

idő, illetve a világ hármas tagozódásában és an-

nak megjelenésében (hajnal, dél, este, illetve

menny-Üdlak, föld, pokol-Éj) tükröződik. Novák

Eszter magnóról mondatja az Éj monológját -

Csomós Marival. Ezáltal éterivé, kozmikussá

válik a szöveg. Csomós a kertiszéken ül és

figyel. Szomorúan nézi a fiatalokat, meg a

mozgó ingyenkonyha előtt toporgó éheseket, s

tudja, hogy minden hiába: Csongor és Tünde

együtt fognak élni, és azt is tudja, hogy közös

életükben itt és most nem lesz sok köszönet.

Egyszer csak élőbe vált a monológ, a szöveget

a színésznő már a saját hangján fejezi be.

Ugyanez a sors-szerűség és fájdalom

tükröződik Csomós Mari arcán, amikor a két

fiatalt egymáshoz vezeti, s el-mondja fölöttük a

dráma híres zárósorait: „Éjfél van, az éj rideg és

szomorú, / Gyászosra hanyatlik az égi ború: / Jőj,

kedves, örülni az éjbe velem, / Ébren maga van

csak az egy szerelem." A sokat vitatott értelmű

sorok és az előadás hangvétele,

Schlanger András (Balga) és Tóth Ildikó (Le-
dér) (Korniss Péter felvételei)

Jelenet a Csongor és Tündérből

látásmódja között korreláció is, ellentét is van.

Ebben a lepusztult világban születhetik-e szere-

lem, boldogság, remény? De miért itt ne szület-

ne? S a háttérben kigyúlnak a tömbházak ablakai-

ban a kékes televíziófények. Hol hát az az Üdlak?

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde („Üdlak") (Új
Színház)
Dramaturg: Kárpáti Péter. Díszlet- és jelmeztervező:
Zeke Edit. Zene: Cserepes Károly. Asszisztens: Thu-
róczy Katalin. Rendezte: Novák Eszter f. h.
Szereplők: Horváth Virgil, Schneider Zoltán, Mihályfi
Balázs, László Zsolt, Schlanger András, Papp Zoltán,
Magyar Attila, Fekete Tibor f. h., Szalay Mariann, Pró-
kai Annamária, Csomós Mari, Tóth Ildikó, Várhegyi
Teréz.


