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ELENYÉSZŐSZERELEM
KÉT CSONGOR ÉS TÜNDE-ELŐADÁSRÓL

előadás már tisztes sikernek számított.
Németh Antal kilencéves vezetése alatt a
legnagyobb közönségsiker az Ifjú Horváth
Pál című kommersz volt - harminchét
alkalommal játszották. (Tévedés, mert a
legnagyobb siker Márai: Kalandja volt,

amelyet 254-szer játszottak. A szerk.) Első
bérletem a Nemzeti 1941-42-es évadjára
szólt. Kéthetenként bemutatót: láttam, a
bérlet húsz előadásra volt érvényes. Abból
az időből is lehet ellenpéldákat említeni,
például a Pünkösti-féle Hamletet vagy a
Képzelt beteget. Csakhogy ezek az elő-
adások nem színházi, hanem politikai tet-
tek voltak. Ebből a szempontból is nehe-
zebb lesz nálunk színházat csinálni. Meg-
szűnt az a titkos varázs, amikor össze
lehetett kacsintani két sor között, lelkesen
bele lehetett tapsolni a színpadi parabola
valamelyik ívébe. Ma minden kimond-ható.

 Pénztelenség, bizonytalanság, kom-
mercíalizálódás - jó ez a rendszerváltás a
színházaknak?
Petőfi írta: „Fázunk és éhezünk, / S át-

lőve oldalunk, / Részünk minden nyomor...
/ De szabadok vagyunk." Azt remélem,
szabadok leszünk, és a rendszerváltás
által akaratlanul is felszínre bukó piszkos
hordalék leülepszik, a szabadsághoz,
demokráciához nem szokott társadalom
megtalálja önkifejezését. Tehát boldogok
lehetünk. De ha ismét harmincnégy éves
lennék, és azt mondanák: ,,Itt a Madách
(az akkori társulattal), rendezd meg a
Hamletet!" - bajban lennék. Nem tudnám
megcsinálni. Hiányoznak a külső feltételek,
nincs pénz. Ha pedig az akkori társulat
helyett a maiakkal kellene dolgoznom -
nem csak a Madáchra gondolok-, nos,
akkor már a címszereplő kiválasztásánál
megakadnék...

 Egy harmincnégy éves rendező akkor
boldogabb lehetett?
A színházban boldogabb, az életben

boldogtalanabb.
Annak, aki a színházban él, a kettő

azonos.
- Ezért van depresszió a szakmában.

Egy depressziós lakatos vagy adminiszt-
rátor még jól dolgozhat. De a színház az
örömszerzés művészete, ahol az a tét,
hogy az előadást létrehozó kollektíva ki
tudja-e mozdítani közönségét a közönyből,
a depresszióból. Ha ezt felismeri az állam,
akkor nem termelő üzemnek, ha-nem
társadalmi céljait szolgáló eszköznek tekinti
a színházat; és általa boldogítja a
mindenkori lakatost, adminisztrátort és
persze bennünket, színháziakat is.

Újból időszerű lenne a Csongor és

Tünde? Átalakuló korszakok közös
hangoltságában egymásra talált a
százhatvan éves darab és a mai

színház? Vagy véletlen egybeesés,
hogy két társulat is ezzel a darabbal nyi-
totta az évadot? Esetleg a klasszikusoknak
kijáró szokásos tiszteletkörről van szó?
Netán a színházra kedvezőtlen időkben
biztos kapaszkodót ebben a műben véltek
találni a teátrumok, hisz' a darab értékét
az irodalmi hagyomány garantálja, kö-
zönségét pedig a kötelező olvasmányokat
többnyire kötelező iskolai programként
megtekintő diákság biztosítja.

A nemzeti színházbeli és a békéscsabai
előadás alapján lehetetlen egyértelmű vá-
laszt adni e kérdésekre. Az a gyanúnk,
hogy mindegyik szempont befolyásolta
valamilyen mértékben az előadások létre-
jöttét. Úgy tűnik, hogy mindkét rendező,
Csiszár Imre és Tasnádi Márton is mai
hangulatok meghatározta, önálló színpadi
értelmezésre törekedett. Azonban mintha
mindketten elfáradtak volna út-közben.
Mintha fáradó lábú, csüggedő reményű
főhősükhöz hasonlóan nem oda érkeztek
volna, ahová elindultak.

Az ördögfiókák: Nemcsák Károly, Hunyadkürti
lstván és Szirtes Gábor

Feltűnő, hogy végeredményében szá-
mos egyezés van a két előadásban, pedig a
rendezők egészen más módszereket
használtak. A hasonló hangulat kapcsolja
össze leginkább a két produkciót. A Cson-
gor és Tünde egyik olvasatban sem tün-
dérjáték, mindkettőben eltűnnek a bájos
színek, a kedves hatások. A visszaszoruló
felszabadultsággal szemben a komorság,
frusztráltság erősödik fel. Valamiféle, több-
kevesebb hitelességgel, meggyőző erővel
bevallott kiábrándultság, reménytelenség
érződik mindkét előadásban.

A másfajta rendezői módszerek külön-
böző színházeszményekre, eltérő stílustö-
rekvésekre utalnak. Csiszár Imre-drámai
költeményként tisztelve a szöveget - ehhez
illő poétikus színpadi képek megte-
remtésére törekedett. Előadásában a lát-
vány a legfontosabb elem. Tasnádi Márton
- szabadon kezelve a mű szerkezetét,
tiszteletlen ötleteket felhasználva - mai
hangulatú, diákos szellemű produkció lét-
rehozását célozta meg. Rendezésében a
játéka meghatározó tényező.

Mindkét megközelítés járható útnak tű-
nik. A színpadra állításoknak azonban -
ahhoz, hogy valóban karakteres előadá-
sok, pontos értelmezések szülessenek -
több alapvető fontosságú kérdésre kell
végiggondolt választ adniuk.
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HOL A SZÍN?

Az első eldöntendő kérdés: hol zajlanak az
események? Kívül, belül? Evilágon vagy
más dimenzióban? Régmúltban vagy a
jelenben? A mese időtlenségében vagy az
idők lenyomatát őrző legendák világában?

A Nemzeti Színház előadásának szín-
padképe (Vayer Tamás munkája) a pusz-
tító idő élményét hangsúlyozza. Az előtér-
ben, a színpadi nyílás két oldalán kőbe
dermedt lenyomatok. A hullámzó, bur-
jánzó formák között világosan felismer-
hető emberi arcok (egy női és egy férfi-
alak), illetve egy halálfej. A színpadon
megjelenő történések régmúltból felde-
rengő és újból igazolódó végeredménye
ez. A folytonosan alakuló élet, emberi
szándékok és törekvések csak mozdulat-
lanná, halottá merevült leletemlékként őr-
ződhetnek meg az időben.

Az enyészet élményét erősíti az is, hogy
Csiszár Imre rendezésében a történet egy
temetőkertben játszódik. A színpadi lát-
vány legsúlyosabb elemei a nyitódó-csu-
kódó sírok. Ezek köré szerveződik az elő-
adás: itt bukkannak fel, tűnnek el a szerep-
lők, itt zajlik a színpadi varázslat.

Még az almafa is egy veremből emelke-
dik a magasba. Mintha mindent a föld
mélye rejtene magában, mintha az égnek
már nem is lenne üzenete a látható világ
számára. A magasság ugyanis alig kap
szerepet a Nemzeti Színház előadásában.
Olyan világot érzékelünk, amely tud a
pokol erőiről, érzi működését, de az eget
már nem képes megtalálni. Az előadás-
ban megjelenő églakók, a madarak vagy
mozdulatlanok, vagy lefelé szállnak. Föld
felé tartanak a színpad fölött, Tündéék
érkezésének jeleként áthúzott hattyúk.
Mozdulatlan az Éj mögött látható
pillangóforma; nemcsak a mulandóság,
hanem a lélek jelképe is.

A színpad bal oldalán (a misztérium-
színpadon ez a terület jelképezi a poklot),
az előtérben kiszáradt fa. (Ez is világfajel-
kép, akárcsak a Tünde ültette almafa. Az
előtérben álló valóságosnak hat, a háttér-
ben emelkedő viszont díszletnek tetszik.
Az előbbi a realitásokra utal, az utóbbi az
adott állapot ellen ható szándékokról
szól.)

Az előtérbeli fa csúcsán sólyom ül, az
isten vagy az uralkodó mitológiai jelképe.
(Az életfa tetején trónoló ragadozó madár
ugyanakkor a világszellemnek, a nép
közös lelkének is szimbóluma.) A mozdu-
latlan madár fásult nyugalommal szem-

Mihályi Győző (Csongor) és Ráckevei Anna
(Tünde) a Nemzeti Színház előadásában

léli a fa alatt zajló eseményeket. Időnként
széttárja szárnyait, de nem repül. Nincs
ereje, kötözve már. Örökkévaló szárnya-
szegettségre van kárhoztatva?

A mozdulatlan sólyom ugyanakkor
Csongor égi tükörképe is, hiszen az ifjú
hős neve is vadászmadarat jelent. A fő-
szereplő is az ég felé tartana, de arra ő
sem indulhat, csak azonos szinten mozog-
hat.

Ennek a kényszerű, csüggeteg vándor-
lásnak az állomásai azonban nem jelen-
nek meg a Nemzeti előadásában. Az alap-
helyszín variációiként jelzett színterek (a
hármas út ösvényei, Mirigy házának
takarófala, a Hajnal, illetve az Ej biro-
dalma az előtérben a homokkal, a háttér-
ben a sötét vásznakkal) csupán színpadi
funkciót látnak el; nem alakulnak jelképes
értelmű, metaforikus térré. Láthatatlanná,
értelmezetlenné válik ezzel a darab egyik
fontos rétege; nevezetesen, hogy milyen
állomások, miféle stációk jelzik Csongor
kényszerű mozgásból fejlődésúttá ala-
kuló evilági vándorlását.

A békéscsabai előadás helyszíne a kert.
Magas, sötét, tömör kőfal fogja körbe,
alapzata is kemény, terméketlen szikla.
Szűkre szabott, komor hangulatú élettér
ez, magának a világnak a jelképe. Kö-
zépen ugyanis kör alaprajzú, hátrafelé
fokozatosan emelkedő dobogó, amely
épp akkor kezd el forogni, amikor Csongor
fellép a való világot jelképező hármas
útra. (Azaz ebben az előadásban inkább

felkúszik a forgó emelvényre. Az előadás
díszlettervezője Csik György.)

A világkertként értelmezhető tér kö-
zepén az első jelenetben egy almafa áll.
Ebben az előadásban ez valóban életfa,
valóban ég és föld között közvetít. Cson-
gor fel is mászik rá. Tesz néhány lépést
felfelé, mint azoknak a meséknek a hősei,
akik a világfa törzsén felkapaszkodva ju-
tottak el az alsó világból a felsőbe, a
földről az égbe.

A fa lehajló ágain alma helyett a világ
ága-bogán fennakadt tárgyak, gyerekjáté-
kok és felnőtteszközök: mackó, kosár, kor-
só, vadászatban elejtett, összekötözött
lábú madarak.

Csongor vándorútra indulásakor eltű-
nik a fa, nem is tér vissza az előadásban.
A vándorút állomásainak jelzéséül ebben
az előadásban is az eredeti helyszín variá-
ciói jelennek meg, de itt sem válnak pon-
tosan értelmezhetővé.

KIK A SZEREPLŐK?

A következő fontos kérdés: kikről szól a
történet, milyen lények jelennek meg a
színpadon? Milyen erők mozgatják az ese-
ményeket?

A Nemzeti Színház előadásának
kezdő-képében egy hatalmas vászon
libeg keresztül a színpadon. Ahogy
eltűnik, egy férfi bukkan elő mögüle.
Talán a semmiből, az időtlenségből,
talán a láthatatlan messzeségből érkezik.
Áll középen, egyedül. Róla fog szólni a
történet, Csongorról, a mindhiába kóborló
földi vándorról.

Már nem fiatal. Kezdő monológjának
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rán egyensúlyoz. Pózokra éppúgy hajla-
mos, mint kitartóan követett vállalásokra.
A földi hősökhöz korban illő tündérek
mindkét előadásban hangsúlyozottan égi
lények.

A Nemzeti Színházban Tünde fehér ru-
háján napok és csillagok ragyognak. A
tündérlány érkezésekor hattyúszárnyakat
visel. Kecsesen verdes velük, nőiesen
mozgatja őket. Problematikusnak érzem
ezt a megoldást, annak ellenére, hogy
mind Vörösmarty szövegével, mind a
folklórhagyománnyal összeilleszthető.
Túlzottan is direktté, naturálissá válik
ezáltal az, ami inkább szimbólumértékű.
Nem valóságtól elemelkedő metafora te-
remtődik ezzel az ötlettel, hanem két köz-
vetlen, áttételek nélküli jelenség kapcso-
lódik össze. Egy nő hattyúszárnyat ölt,
állati attributomokat visel. Éteri hatás he-
lyett groteszk benyomás keletkezik.
(Ugyanakkor nem értjük, hogy később
hová lesznek a szárnyak, nem érzékeljük,
hogy miért nincs már Tündének szüksége
rájuk.)

Ráckevei Anna Tündéjében remény és
csalódottság hullámzik. Naiv tapasztalat-
lanság, önállótlanság érződik figurájában,
és annak a lehetősége is, hogy a komor
élmények sokaságával találkozva minden
titkok tudójává váljék. Így képes sorsot
teremteni magának és szerelmesé-nek.

A békéscsabai Tünde elé Ilma pokróco-
kat tereget, hogy asszonyának ne kelljen a
porba lépnie. A tündérlány átugorja a
színpad szélét, mintha így közlekedne,
ugrálgatva, a világszintek között. (A sző-

Csongor (Mihályi Győző) a Fejedelemmel
(Szersén Gyula), a Tudóssal (Dóczy Péter) és
a Kalmárral (Bregyán Péter)

nyegek persze ebből az előadásból is
nyomtalanul tűnnek el, de mintha az ug-
rálgatás iránya is megváltozna.)

Tihanyi Szilvia Tündéje a szerelembe
zuhant kamaszlányok teljes odaadásával
fordul Csongor felé. És nem érti igazán,
hogy melyek azok a gonosz erők, amelyek
elválasztják 5t kedvesétől. Teljes szívével,
boldogságra képes örömmel szeret, de a
föld árnyék s oldaláról még keveset tud.

Békéscsabán valóban szerelmespár je-
lenik meg színpadon. A két kamasz
szájából hitelesen hangzanak a születő
összetartozás, majd a kényszerű szétválás
mondatai. Gesztusaik már nem csak sze-
reppróbák. 4 Nemzeti színpadán megje-
lenő szerelmesekből viszont hiányzott az
az elementáris összetartozás, amely nél-
kül nehezen képzelhető el a történet. Ami-
kor megszólalnak, inkább Vörösmarty-
verseket hallunk, s nem egymásnak szánt
mondatoka . Mozdulataikban is keresett-
séget érzünk. Mindez az előadás
általánosabb, játékstílusbeli problémájára
utal.

A segítők ábrázolása mindkét előadás-
ban konvenc

ionális. Ilma és Balga Csongor
és Tünde földhöztapadt tükörképei-ként
jelennek meg. Az éggel kapcsolatot kereső
szerelmespárral szemben a házas-pár
földi célok és örömök igézetében él. Ebből
következően megjelenítésükben a
komikus hatások a meghatározóak. Bán-
sági Ildikó Ilmáját a derűs életszemléletté
nemesített közönségesség jellemzi. Bökö-

csalódottságában tapasztalatok sűrűsöd-
nek. Személyiségében állandóság érző-
dik: a szüntelenné vált hiábavalóság. Mi-
hályi Győző alakításában Csongor súlyos
láncok közt mozgó, felszabadulni képtelen
lény. (Ahogy kiszabadította Mirigyet -egy
pillanatra-, önmagát láncolta meg.)
Elkeseredett próbálkozásai egyre görcsö-
sebbé teszik.

A békéscsabai előadásban egy kamasz-
fiú lép be. Kezében kidurrant, leeresztett
focilabda. Az életproblémák számára a
játékok folytatását jelentik. A csalódottság
a pillanatnak szól, a következő másod-
percben újból a lendület és lelkesedés
kerekedik felül. Kárpáti Levente Csongor-
figurájában az infantilizmus erőt próbáló,
világot kutató elszántsággal keveredik.
Mindvégig kamaszság és felnőttség hatá-

Mirigy: Timár Éva (Koncz Zsuzsa felvételei)
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nyi Laura Ilmája Tünde gyengéd barátnője,
tele anyáskodó gesztussal. Cseke Péter
ravaszkodó, ámuldozó, bumfordi alakot
játszik. Magyar Tivadar a Balgára akasz-
tott bugyutaságot feltűnően harsány szí-
nekkel jelzi, mintha számára csak a közön-
ség szórakoztatása lenne fontos.

Az ellenfelek megjelenítése gyökeresen
más a két előadásban. Csiszár Imre ren-
dezése a világszintek teljességére utal. A
mozdulatlanná dermedt éggel szemben
felerősíti a mélyvilági erőket. A szerelme-
sek ebben az előadásban a pokol lényeivel
találják magukat szembe. Mirigy Tündéék
szerelmes együttlétének felfedezésekor a
föld mélyéről bújik elő. Köpenye a felszínt
borító palást, amely vele együtt emelkedik
fel. Arca is barázdált, vén, akár a föld.
Timár Eva játékában Mirigyet az eredendő
bosszúvágy, az ősvilági gyűlölet jellemzi.
Az ördögfiak is (Nemcsák Károly, Szirtes
Gábor, Hunyadkürti István) vermekből
bukkannak elő. Szőrös testük,
artikulálatlan hangokkal is össze-
kapcsolódó, heves mozdulataik a pokol
küldötteinek, pusztító erők megtestesítői-
nek mutatják őket.

Tasnádi Márton rendezésében minden
evilági. Még akkor is, ha szereplői időn-
ként feltekintenek az égre, a föld mélyéről, a
színpad alól pedig többször halvány
fények szűrődnek ki.

A békéscsabai Mirigy (Szentirmay Éva)
inkább csalódott úriasszony, az öregség-
gel szemben ellenszert kereső, korosodó
nő. Tasnádi fontosnak érzi, hogy motiválja
szándékait. Ezért a darab végét, az ötödik
felvonás közepét áthelyezi az elő-adás
elejére. Azzal kezdődik a játék, hogy Mirigy
megérkezik a kertbe, az almafához. Vájni
kezdi gyökereit, hogy ezzel talán
visszaszerezze ifjúságát. A harc értelmét
ez jelenti: az időtől meggyötört ember
szembeszáll az időtől érintetlen ifjakkal.
(Ezért olyan fontos a szerelmespár fiatal-
sága.)

Miközben Mirigy a fa gyökereit tépi,
megérkeznek az ördögfiak (Árdeleán
László, Tihanyi Tóth Csaba, Dégi János).
Inkább újból összetalálkozó fiatal vándo-
rok, messziről jött keleti utazók, mint ma-
nók. Játszanak, évődnek, s nem pusztíta-
nak. Megkötözik Mirigyet (hogy pontosan
miért, nem derül ki), s ezzel megteremtik a
darabkezdő helyzetet. Csongor az általuk
fához láncolt boszorkányt oldja fel. Mintha
egy szüntelenül ismétlődő játékról,
állandóan újrakezdődő történetről lenne
szó. Nemzedékek örök körjátékáról?

Az elmondottak természetesen össze-

függenek az előadások játékstílusának jel-
lemzőivel, problémáival.

A Nemzeti Színház képi varázslatot gon-
dolatisággal összekapcsoló előadásában
a szövegmondás is a költészetet hangsú-
lyozza. A poétikus nyelv szépségei, filozó-
fiai utalásai válnak fontossá, s nem az,
hogy hitelesen hassanak a szituációk. Az
előadás súlyos tehertételének érezzük ezt.
Sokszor kísért a szavalás, deklamálás em-
léke a színészek megszólalásaiban.

A békéscsabai előadás könnyedebb, já-
tékosabb. Tele sok apró fintorral, nézőkre
való kikacsintással. (Ilma reggelit hoz a
szerelmeskedő Tündééknek, kezében a
hajnali újság, a Nemzeti Sport. Mirigy
hosszú szipkával szivarozik a
záróképben.) Ugyanakkor sokszor
esetlegesnek, végiggondolatlannak,
következmények nélkülinek tűnnek a
játékötletek. (Hogy érkezhet léghajón a
három vándor, ami-kor ők hangsúlyozottan
evilági lények? Mért játszanak az
ördögfiak hosszú játékot arról, hogy a
cserebere közben már nem tudják, melyik
a valódi s melyik hamis a varázseszközök
közül, ha ennek később semmiféle
jelentősége nincs? Hogy fordulhat át
Balga önfeledt pojácasága a három
vándor tragikus visszatérése után
elkeseredett hangú tanúságlevonásba?)

Kárpáti Levente (Csongor) és Tihanyi Szilvia
(Tünde) a békéscsabai előadásban

H o n n a n - h o v á ?

A legfontosabb kérdés természetesen az,
honnan hová tartanak a szereplők, milyen
életút jelképe a megjelenített történet?
Milyen erő győzelme határozza meg végül
az életet?

Csiszár Imre előadásában a szerelmes-
pár kerekedik felül, de győzelmükben erő-
teljes a veszteség élménye.

Első együttlétük színhelye, az almafa
odva hajóalakot formáz. Világszintek kö-
zött közlekedő mitikus útieszközt ez épp-
úgy jelez, mint Kharón ladikját. Mirigy
közbelépése fordítja át az első jelentést, az
égbe induló boldogságlehetőséget a má-
sodik jelentésbe, a pusztulással szembe-
sülő kényszerúttá. Tünde megjelenésekor
dús aranyhajat visel. Mirigy lenyírja a
fürtöket, megszerzi a hajkoronát. (Fontos
pillanat ez az előadásban, annak ellenére,
hogy megjelenítését ügyetlennek érezzük;
az aranyhaj eleve kelléknek tetszik, a
hajnyírás pedig skalpolásként hat.) A haj-
vágás rituális gesztusa ugyanis az erőtől
való megfosztást, a másik feletti hatalom
megszerzését jelképezi. Ezért kell mene-
külnie Tündének. A veszteségét felfedező
tündérlány fején rövid, fekete haj. Az arany
színt, a napjelképet, az éginek, a
halhatatlanságnak jelét felváltja a fekete,
az éjszínű, az alsó világot jelképező.
Tünde ezzel teszi meg az első lépést az
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Magyar Tivadar Balga szerepében (Ilovszky
Béla felvételei)

öröklétből a halandóságba, hogy égi tün-
dérből földi lénnyé változzon. Azzal, hogy
az Éj kitagadja, csak betetőződik ez a
folyamat. Tünde folyamatosan növekvő
éjszínű hajába a zárójelenetben már ősz
tincsek vegyülnek. A mulandóság bélye-
gét viseli tehát magán a végül párjára,
boldogságára találó szerelem. A
záróképben az összeölelkező
szerelmesek a kitáruló sírok mélyével
néznek szembe. Né-hány pillanattal
előbb még az eget figyelték. Az
elhalványuló csillagok mögül egy ház
körvonalai bukkannak elő. Itthon van-nak
itt, e világban, s már nincsenek otthon az
égben.

Sorsuk ugyanaz lenne, mint a meggyö-
törten sírba szálló három vándoré? Vagy
egymásba kapaszkodva még egyensú-
lyozhatnak a mélység peremén? Netán az
előző jelenetben a házból csúszdán földre
pottyanó bájos gyermeknemtők jelentik
sorsuk távlatát? Az utódaikban tovább élő
emberpár halhatatlanságának jelképei
ők? Hiányérzetünk azért támad a Nemzeti
előadását látva, mert nem tudunk ezekre a
kérdésekre válaszolni. Erőteljesen, súlyo-
san jelenik meg Csiszár Imre rendezésé-
ben a pusztulás élménye, de az enyészet-
tel viaskodó szerelem távlatai, esélyei
súlytalanok. A gyűlölet pokolfiguráival
szemben a szeretet égi erői kevesebb
meggyőző erővel jelennek meg.

A békéscsabai előadást is a pusztulás
élménye keretezi. Ez azonban itt nem vi-

zuális, csak verbális szinten jelzett. Mind-
két részt ugyanis az Ej még sötétben,
hangszóróból (fiatal férfihangon) fel-
hangzó monológja vezeti be. Mintha az
éjszaka az egész világra kiterjesztette
volna birodalmát, mintha minden szinten
az enyészet egyetemes törvényei
uralkodnának.

Békéscsabán Mirigy diadalmaskodik.
Vele kezdődik és vele zárul az előadás.
Pedig ő itt nem az elementáris gonoszsá-
got, pusztán a kiábrándult felnőttlétet, a
keserű öregséget jelzi. Sokszor inkább
okít, magyarázgat ármánykodás helyett.
A múló idő zavart, reménytelen tudása az
övé. Ezt kívánná átadni a fiataloknak?
Csak ez az, amit megérthetnek a kama-
szok? Felnőtté válni pusztán ennyit jelen-
tene? Megérteni, hogy nem marad semmi
ugyanaz, hogy minden átalakul. De hogy
mivé-erre bizonytalan a válasz. Se életté,
se halállá. Élőhalállá? Várakozássá?
Mindkét lehetőség benne van a
záróképben (ami az előadás elejére
illesztett jelenetek hiányával sutára
sikerült). A három vándor elterülve fekszik
a földön. Meghaltak volna? Csongor ott
gubbaszt közöttük, a világdobogó
közepén. Oldalán Balga üldögél.
Felkuporodnak az ördögfiak is.
Megérkezik Tünde és Ilma. A színpad elő-
terébe telepednek, háttal a többieknek.,
Tünde elmondja a szerelmes egymásra
találás szavait Csongornak, szomorúan,
tétován. Nem fordul hátra. Csongor nézi
őt. Érteni akarja, amit a lány mond, de
kételkedik is. Nem tudják pontosan, mivé
lett szerelmük, hová tűnt biztosnak hitt

boldogságuk. Fogalmuk sincs, mi vár rájuk
egymás mellett. Hallgatnak. Nem mozdul
semmi. Sokáig tart a várakozás.

Végül nagy nehezen szétnyílik a hátsó
kőfal. Mögüle az ég kékje bukkan elő.
Lassan indulnak erre, kézen fogva Cson-
gor és Tünde. Balga és Ilma is utánuk
ballag. Beteljesedés lenne ez, vagy csak a
makacs álmodozók derengve felfénylő
menedéke? Megérkezés ez, vagy mene-
külés az életből? A következő pillanatban
ugyanis bezárul a kőfal, eltűnnek a párok,
s a világszínpad közepén Mirigy ül színes
ruhájú, elégedetten szipkázó úrasszony-
ként. A többiek is felülnek, felnéznek már.
Mindenki magányos. Kezdődhet elölről a
játék.

Arról szólna a Csongor és Tünde, amit e
két előadás sugall? Az elenyésző szere-
lemről? Arról, hogy minden olyanná válik,
amit senki sem akart igazán? Mintha ma-
guk az előadások igazolnák ezt a feltevést.
Úgy érezzük,, amit láttunk, a létrejött elő-
adások összességükben nem egyeznek az
eredeti rendezői szándékokkal.

Csiszár Imre poétikus látványszínházá-
nak (a játékstílus megoldatlansága, a ké-
pek időnkénti erőtlensége miatt) az avítt
„művészszínház" veszélyeivel kell szem-
benéznie, ahol a deklamálás, a teátrális
pózok a meghatározóak. A néző pedig azt
hiszi, hogy azért látott művészetet, mert a
színészek emelt hangon beszéltek, s kel-
lően érthetetlen és unalmas volt, ami a
színpadon történt.

Tasnádi Márton játékos „diákszínházá-
nak" az öncélúság és a közönség tetszését
hajhászó ripacskodás veszélyeitől kell tar-
tania. A könnyebb megoldás keresésébe
csúszhat át minden, holott születhetne
eredeti hangulatú, felszabadító játék is.

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Nem-
zeti Színház)
Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Szakács Györ-
gyi. Zene: Mártha István. A rendező munkatár-
sa: Mixtay Péter. Rendező: Csiszár Imre.
Szereplők: Mihályi Győző, Ráckevei Anna,
Cseke Péter, Bánsági Ildikó, Timár Éva, Nem-
csák Károly, Szirtes Gábor, Hunyadkürti István,
Bregyán Péter, Szersén Gyula, Dóczy Péter,
Fráter Kata, Lukács Margit.

(Békés megyei Jókai Színház)

Díszlet- és jelmeztervező: Csik György. Rende-
ző: Tasnádi Márton.
Szereplők: Kárpáti Levente, Kalapos László,
Tóth Titusz, Tamás Simon, Magyar Tivadar,
Árdeleán László, Tihanyi Tóth Csaba, Dégi
János, Tihanyi Szilvia, Bökönyi Laura, Szentir-
may Éva, Fazekas Andrea, Csizmadia Eva,
Locskai Andrea, Márton Szilvia.


