
Kisrékát egy személyben alakító, de a já-
tékon belüli játékban Réka anyját, sőt
megöregedett önmagát is eljátszó Kubik
Annára. A négy alakváltozatot fel-
vonultató, színészpróbáló szerepben iga-
zán a felnőttesen kacér, bújócskázó,
„földi" hangjai meggyőzőek a színésznő-
nek, s ezzel némileg a realitás felé billen-
ti az előadást. Ez láthatóan nem ellen-
tétes a rendezői elképzeléssel, csak talán
a kelleténél kevesebb teret enged a
lírának. A lágyságra helyenként nehezen
hajló hang a húsz évet öregedett, ked-
vesét foggal-körömmel keresve vezeklő
Réka megformálásában válik erénnyé,
megóvja Kubik Annát az elérzékenyü-
léstől, az önsajnálattól. Sötét, kemény
színekkel rajzol itt. Ha hangskálája a líra
felé bővül, még több eszköze lesz az
árnyalatok, a hirtelen váltások és
átváltozások érzékeltetésére.

Jóval könnyebb dolga van Funtek
Frigyesnek Zetelaki Gábor szerepében,
aki éppen Réka szavainak tükrében bát-
ran felvállalhatja a kamaszos szertelen-
séget mint meghatározó színt, a csodában
hinni tudás magától értetődő, gyermeki
természetességével. És bár úgymond
nincsen „szituációjuk", hús-

vér figurát teremtenek emberségből,
kópéságból, vallomásból gyúrt szere-
peikben a Dánielt alakító Agárdi Gábor és
Bódi Vencelként Sinkovits Imre, akit
régen láttunk ilyen tisztán, „eszköz-
telenül", belülről játszani. A lányát,
Máriát egy villanásnyi emlék erejéig
megidéző Götz Anna pedig egész balladát
formál rövid jelenésében.

Hogy Sütő András drámáinak nem a
legkiemelkedőbbjei közé tartozik az
Advent a Hargitán - ha logikájában és
igazságtartalmában pontosan követhető is
az ide vezető út -, azt az ízléssel,
mértékkel megvalósított előadás sem fe-
ledteti.

Hogy ezzel együtt helye van a Nemzeti
Színház színpadán, az sem vitás. De a
sort - mert remélhetőleg lesz folytatás -
szerencsésebb lett volna egy „igazi" Sütő-
drámával újrakezdeni.

Sütő András: Advent a Hargitán (Nemzeti
Színház)

Rendező: Sík Ferenc. Díszlet: Bakó József.
Jelmez: Schäffer Judit. Zene: Orbán György.
Koreográfus: Pesovár Ernő. Játékmester:
Bodnár Sándor.

Szerelők: Kubik Anna, Funtek Frigyes,
Sinkovits Imre, Götz Anna, Agárdi Gábor.

REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS

„Boldogságba
eltemetve"
A Csongor és Tünde Egerben

Talán nem kortársi elfogultság mondat-ja:
Vörösmarty Mihály műve, másfél
évszázad alatt először, egy 1970-es évek-
ben kiforrott művésznemzedék jóvoltából
találta meg helyét a magyar színpadon. A
nagy világégéseken túli idő rezignációja, a
mesékhez, álmokhoz való viszonyunk
átértékelődése, posztmodern érzékenység
kellett ahhoz, hogy a játszhatatlannak ítélt,
mégis ezerszer játszott darab valóban életre
keljen.

1974-ben Valló Péter veszprémi ren-
dezése kibontotta a Csongor és Tünde élet-
filozófiáját, anélkül, hogy „szavalatokra"
hagyatkozott volna, elhárította a mézelgő
tündérieskedést, kiiktatta a népieskedő
hancúrozást. Álomvilág helyett az álmok
racionális, mégsem gyöngédtelen
magyarázatát adta. Most pedig, Egerben,
Szikora János megoldotta azt is, hogy a
mű józanítóan hipnotikus hatása
teljességében érvényesüljön. Ehhez olyan
művészektől kapott segítséget, mint a
színpadképet megalkotó Jovánovics
György vagy a jelmezeket tervező El
Kazovszkij, akik rendkívül tárgyias és így
elvonatkoztató látvány-világot teremtettek
a játékhoz.

Szikora mindig is szerette impozáns
terekbe helyezni hőseit: figuráinak szo-
rongása legtöbbször nem a bezárt, ha-nem
a bolyongó, tanácstalan emberé. Ezt
láthattuk egykor Pécsett, Kafka Perében,
ezt Győrben, a Bambini di Prágában, vagy
újabban Miskolcon, a Karamazov
testvérekben. Az egri színpad is mintha
sokszorosára tágulna: rengeteg erdő,
pusztaság, romok képét adja, a dús
vegetációét s az enyészetét. De semmi
festett masé; itt az elemekkel, tárgyakkal
meg kell küzdeniük a ját-szóknak. A teret
vastagon homok borít-ja, szóródik,
szállong a por, futni, lábal-ni, vonszolódni
nehéz benne; ahol a homok buckát vet,
valaha épület állott (az elődök otthona),
egy öreg karosszék már félig betemetve,
arrébb egy rokkant zongora, megfeneklett,
mozdíthatatlan roncs. (De: a szék még
előásható, használható, s a zongora is
megszólal . . .) Hátul az erdő igazi vadon,
alig-ha lehet utat lelni benne. Az „örök

Kubik Anna (Árvai Réka) és Sinkovits Imre (Bódi Vencel) a Sütő András-drámában
(Iklády László felvételei)



bujdosás" színhelye, valóban. Elöl a cso-
dálatos almafa, a szerelem fája, vékonyka
csemete még, egy kidőlt tönk sarjadéka
csupán, amilyennek azt Vörösmarty leírta
a néző nem is igen érti, hogyan lehetett a
reménynek s korántsem a beteljesülésnek
e szimbóluma oly sok előadásban égig érő
monstrum. Mellette a kút, a
jövendőmondó, amelynek vize azonban
szomjat oltani s mosdani is alkalmas. A
jelen küzdelmes terepe tehát a múlt
kézzelfogható rekvizitumaival és a
talányos jövő tárgyias jelképeivel telített.
Ezen a terepen hitelesen, sokszorozott
erővel hat a költő minden szava időről,
elmúlásról, végzet és esély kérdéseiről.

Ahogyan Jovánovics György színpad-
képe nem csupán díszlet, hanem ön-
magában is egész gondolat, úgy El
Kazovszkij jelmezei sem öltözékek, ha-
nem önjáró kompozíciók, amelyek bá-
buszerű, sosem volt figurákat eleveníte-
nek meg a színpadon, miközben egy-egy
részletük rusztikusságával, groteszk
vonalaival (egy zöldségestálat idéző
kalappal, lecsatolható tündérszárnnyal) a
hétköznapi valóság banalitásait adják.
Időtlenek, de magunkra ismerünk bennük,
akár egy utópisztikus regény alakjaiban.
S nem véletlen, hogy az utó-piák világa
jut eszünkbe. Ahogyan az előadás alkotói
az időt látványként meg-jelenítik, az a
művészi utópiák mód-szerét idézi: egy
időn kívüli pillanatban vizsgáljuk, éljük
át, sűrítetten, „minden idők"

folytonosságát.
Szikora így megtalálja a módját, hogy

a mesebeli lények (tündérek, boszorká-
nyok, ördögfiak) és a földiek sorsa egy-
befonódjék. Valamennyíen ebben az időn
kívüli pillanatban kerülnek elénk. Az
ördögfiak varázslatos képességeinél
hangsúlyosabb tény, hogy mindhárman
verejtékes „munkával" küzdenek a puszta
életükért, legelemibb vágyaikat igye-
keznek, többnyire hasztalan, kielégíteni.
A pokol árva proletárjai ők. Mirigy, a vén
boszorkány, akár egy végsőkig
elkeseredett házmesterné, arról álmodo-
zik, hogy legalább az utóda királynő
lehessen a tündérbirodalomban. Gyer-
mekének pusztulása után már csak a
bosszúvágy élteti az egész világgal szem-
ben. Tünde annyiban tündér (még),
amennyiben minden ártatlan leány az,
mielőtt nővé s anyává lesz.

A mesefigurák élete csupa keserű
realitás, a földieké ugyanakkor csupa
kétely, talány. Itt is, ott is: k ö z ö s csa-
lódások sorozata. Emlékeik vannak

olyan eseményekről, amelyek nem tör-
téntek meg velük, elképzeléseik olyan
célokról, amelyek sohasem teljesülnek.
„Volt-e v a g y csak álmodám?" - kérdezi
Csongor, Tündével való első találkozása
után, amelyből a néző semmi mást, mint
a fájdalmas búcsúzást(!) láthatja.
Csongor egyébként sem földön járó
ember, a szerelmeséhez vezető utat is
„megtudni" szeretné inkább - könyvből,
hallomásból, a vak szerencse folytán -,
mintsem kutatná azt. Balgát és Ilmát nem
a bohókás együgyűség, még kevésbé az
életre való őserő jellemzi; ki-
szolgáltatottak, legalább annyi elbizony-
talanodó önreflexióval megverten, mint
az intellektuális Csongor. S Ledér?

Megrontott, meggyalázott lány, aki
zavartan, értetlenül kószál a világban.
Elzüllött tündér, a vén Mirigy mintha
lánya pótlásául találna rá s használná föl
terveihez. Ledér a rendező különösen szép
találata, következetesen, egészen a
fináléig felépített figura, amelynek meg-
formálásához Leviczky Klára - nem vé-
letlenül az egykori győri Ophélia-
alakitást idézte föl.

Szikora Csongor és T ü n d é j e az „érett"

korba lépő férfi számvetése. A kitűnően
összeállított és illusztrált műsorfüzet,
Kozma György szerkesztésében, joggal
idézi az Isteni színjáték kezdő sorait; az
egri színpadon nem a szentivánéji
káprázatok sűrűjét láthatjuk, hanem a

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (egri Gárdonyi Géza Színház). Csongor: Bal József
(Kőhidi Imre felv.)



dantei „nagy sötétlő erdőt". Gondolati
mélysége persze a kétféle felfogásnak
egyformán lehetne, csakhogy - az egri
produkció bizonyítja - Vörösmarty mű-
vének életre keltéséhez az utóbbi alkal-
masabb. Mind ez idáig nem így volt:
hálásabbnak l á t s z o t t Tamási Áronba ol-
tott Shakespeare-t játszani, mint értel-
mezni a szöveg költői képeit. Ezek a
képek „sajnos" nagyon szépek, mintha
funkciójuk csupán a fülek gyönyörköd-
tetése volna. Pedig nem az. Amikor
Csongor Tündéről, Tündéhez beszél,
szövege nem szóvirágos udvarlás, hanem
egy-egy világállapot árnyalt kifejtése. Ha
ezek a szavak nem kerülnek szituációba,
nem támogatja meg őket pontos ritmusban
színpadi akció és látvány, hasztalan
röpülnek el, marad csupán a szerző
seregnyi dramaturgiai ügyetlensége.

A három vándor monológja például az
előadások nagy zökkenője. Hogyan is
szoktuk meg? Ezek az allegorikus figurák
a darab elején egyszer csak előttünk
teremnek, elszavalják nézeteiket az álmok
hiábavalóságáról, majd a finálé előtt
visszatérnek, hogy számot adja-nak a
hívságos földi célok csődjéről. A néző
elégtétellel s némi türelmet-lenséggel
hallgatja, amit már amúgy is tud: a pénz, a
hatalom, a meddő ész mit sem ér.
Szikoránál ellenben a három figurának
sorsa van, s e sorsoknak tétje.
Mindhárman munkálkodó emberek, a
pénz, a hatalom, a tudomány jegyében.
Vándorok valóban, akik meg-pihennek a
kútnál, a „jövendő vizéből" merítenek,
isznak belőle, tisztálkodnak. S amikor
visszatérnek majd, kudarcukat bevallani, a
rendező eljátszatja pusztulásukat. Mert a
megjelenített Halál iszonyata é s

elfogadása, a három ember saját drámája
előkészíti, fölerősíti

Csongor és Tünde záró dialógusát
(Csongor: „Mondd ki bátran, és ne késsél
/ Megnyugtatni lelkemet. / Mondj halált
rám, s ajkaidról / Azt öröm lesz
elfogadnom." Tünde: „A halál nem
büntetése f Annak, aki halni vágy. Várj
egyébre, s óva válassz, / Mert vá-
lasztanod szabad.") Nagy kár, hogy a
három színész alig él a rendező adta
lehetőségekkel, színtelenül, a régi felfo-
gásban monologizálnak.

Egerben az Éj sem pusztán arra szolgál,
hogy operai hókuszpókuszokkal ki-űzze
Tündét „a Paradicsomból". Egy-részt az a
„szegény bús asszony" ő, „furcsa
álmokkal", akinek Ilma látja. A teremtés
szomorúságával, az ősesendőséggel.
Másrészt kitüntetett pillanatot teremt a
cselekmény menetében, megállít-j a a z ő

mércéjével mérve parányi ügyek makacs
körforgását, s nagyobb távlatokban
újrafogalmazza az addig látottakat. Az
előadás egyik legfeszültebb mozzanata
ez; Bajcsay Mária egyszerre mél-
tóságteljes, és lebegtetett figurát játszik,
ünnepélyes, de befelé figyelő, kristály-
tiszta szövegmondással.

A zárójelenetet már Valló is idéző-jelbe
tette annak idején, a boldog vég
tablójáról eltüntetve Tündét: tán csak
álom volt a beteljesülés, a küzdelem
véget nem ér. Szikora továbblép ennél, a
darab szellemében. Nem vonja kétségbe a
boldog találkozás vigasztaló erejét, de
nem engedi feledni „elmúlt napok ke-
servét", mely - Tünde jövendölő búcsú-
szavai szerint „Boldogságba eltemetve, /
Mint regényben ó csoda / Vissza fog
mosolygani". És nem andalodik el a
nevezetes zárósor szépségén - „Ébren
maga van csak az egy szerelem" -, hiszen
hőseink rideg, szomorú és gyászos égbolt
alatt találnak egymásnál menedé

ket. Ezért e szakaszt Ledér, a sodródó,
szinte öntudatlan lélek dúdolja el nekünk.
Á majdani hétköznapok földi józanságát
pedig a régi épület romjai fölött meg-
jelenő lakásmakett jelzi. (Okkal, bár az
addig használt színpadi elemeket némileg
túlcifrázva használta föl újra Szikora
néhány évvel korábbi ötletét: a Joyce
Ulysseséből készített monodrámában
[ P e n elopé] analóg módon jelenik meg s ég
le végül a babaház.)

Á színészi teljesítményekről részlete-
sebben szólni hálátlan feladat. Többségük
elmarad Szikora elképzeléseitől: nem az
eredményt látom, hanem azt, hogy mit
szeretne játszatni a rendező. Ennél
nagyobb baj, hogy a rendkívül nehéz
szöveget rendkívül rosszul érte-ni. Szikora
nem szavaltat, hanem mozgás közben,
háttal a publikumnak vagy épp hason
fekve, fára „aggatva" kell a színésznek
szólnia, s bizony a gyatra artikuláció
végképp megbosszulja magát. Mégsem
lenne méltányos a fanyalgó jelzőket
hosszan sorolni, hiszen állandó társulat
híján a több színházból verbuválódott
vendéggárda mindvégig csak mozaikszerű
próbafolyamatban vehetett részt. Így tehát
inkább azt illik észre-vennünk, milyen
mértéktartóan, ugyan-akkor roppant
energiával, összehangol-tan viszi színre az
ördögfiakat Mucsi Zoltán, Mészáros István
és Tóth József; mennyi érdes fájdalmat
képes hordozni Mirigy szerepében Sólyom
Kati; mennyi tétova emberséget sugároz Il-
ma - Balga kettősében Kiss Mari és Tardy
Balázs. Eszenyi Enikő mesterkélt rebegés
nélkül törékeny, vértelen, mégsem élettelen
Tünde; Bal József Csongorja a sors
dolgaiba még mindig be nem avatott
fiatalember méltatlankodásával forog a
világban.

Az egri Gárdonyi Géza Színháznak, a
produkció horderejét tekintve, mintha
társulata lett volna. Azaz: lehetett volna.
Mert úgy hírlik, Egerben mégsem lesz
önálló színház. Kár. Öröm volt ott nézőnek
lenni.

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (egri
Gárdonyi Géza Színház)

Díszlet: Jovánovics György. Jelmez: El
Kazovszkij. Dramaturg: Morcsányi Géza.
Rendező: Szikora János.

Szereplők: Bal József f. h., Eszenyi Enikő,
Sólyom Kati, Kiss Mari, Tardy Balázs,
Mucsi Zoltán, Mészáros István, Tóth
József, Leviczky Klára, Bajcsay Mária,
Csapó János, Philippovich Tamás, Polgár
Géza.

Bal József (Csongor) és Eszenyi Enikő (Tünde) az előadás zárójelenetében
(MTI Fotó - llovszky Béla felv.)


