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V Ö R Ö S M A R T Y : C S O N G O R É S T Ü N D E

A CS & T-probléma
A Csongor és Tünde-előadásokról szóló

kritikák azzal szoktak kezdődni, hogy a
szerzők megállapítják: nemzeti klasszi-
kusunk ide, kötelező olvasmány oda,
Vörösmarty műve nem igazán jó darab.
Lassan mintha közmegegyezés alakulna ki
arról, hogy a Csongor és Tündét dramatur-
giai nehézkessége miatt
szinte lehetetlen egészé-ben
élvezetes módon elő-adni
színpadon. Vörösmartyt
azzal mentegeti az utókor,
hogy ha a darabot még
életében látta volna
színpadon, biztosan ő is
rájött volna az alapvető
hibákra. Ma az előadást az
is nehezíti, hogy a köl-
temény - olvasva frenetikus
élményt nyújtó - nyelvezete
a nézők (és láthatólag néha
a színészek) számára alig-
alig érthető. Netán ha volna
valami jó magyar Vörös-
marty-fordítás...

A Csongor és Tünde
rejtvény. A szövegben
mintha ott volna elrejtve egy
színpadi remekmű képlete
és lehetősége. A nagy
klasszikus műve iránt érzett
félénk tisztelet legyőzése
után egyre több Csongor és
Tünde-rejtvényfejtő, -
feltaláló és -újító lépett elő.
Mintha a nemzeti
színjátszás nemzedékről
nemzedékre nem akart
volna belenyugodni abba,
hogy az alapanyag
rövidítéséből, vágásából,
átdolgozásából nem lehet
létrehozni egy valamirevaló
színpadi művet. A
konstruktőrök komoly
arccal álldogáltak a Cson-
gor és Tünde fölött: vala-ki
görgőkre tette, más
föltalálta hozzá a kereket, a
harmadik finomította a
rugózását, megint más

kidobta belőle a fölös-leges
alkatrészeket. Úgy
tűnik azonban, hogy a sok bütykölés után
még mindig nem gördült le a magyar szín-
pad Rolls-Royce-a az évszázadnyi
hosszúságú színházi futószalagról.

A Csongor és Tünde színpadi előadása
tehát - probléma. Rövidítsük önkényesen és

divatosan Cs & T-problémának. E probléma
megoldására készült két új javaslat Veszp-
rémben és Debrecenben. A veszprémi
előadás Vándorfi László rendezésében a
század eleji Csongor-előadások népies és
mesejátékszerű elemeire alapoz. Parászka
Miklós Debrecenben a darab kozmikus

összefüggéseire koncentrál, s ennek meg-
felelő modern, szimbolikus színházi teret
alkot. A veszprémi előadás fő erénye szá-
momra a zene és a mozgás hangsúlyos al-
kalmazása, hiszen ez az egyik járható út
Vörösmarty költői világának színpadi

megelevenítésére. Az ördögfiak változatos
táncai s a Méta együttes magyar és balkáni
népzenéje azonban hangulatinjekcióvá
válik, amellyel az előadás második részének
szívverését próbálják újra és újra megindí-
tani. Debrecenben a dramaturgiai munka
hatékonyabb. Nagyvonalúbban egyszerű-

sítik le a cselekményt,
amely ezáltal követhetőbbé
válik. Nagyon hiányzik
viszont a bátor piros
ceruza (és a színészi
invenció) a Kalmár, a
Fejedelem és a Tudós
hosszadalmas monológ-
jainál, amelyek kétszer is
teljesen lefagyasztják az
előadást.

Keretek

Mindkét előadás rendezője
mintha kényszert érezne
arra, hogy a Csongor és
Tünde cselekményét
értelmező keretbe
helyezze. Rosszindulattal
mondhatnánk azt is, hogy
az előadásoknak ettől lesz
koncepcionális felütésük -
a nézők rögtön az elején
legyenek tisztában azzal,
hogy itt rendezői értel-
mezéssel találkoznak, és
nem a kötelező olvasmányt
állítják színpadra. Lehet,
hogy ma már az lenne
meglepő, ha a függöny
felmenetele után egy
„magányosan virágzó
tündérfát" látnánk, egy
hozzá kötözött bo-
szorkánnyal, majd Csongor
besétálna, és egy-szerűen
azt mondaná: „Minden
országot bejártam, /
Minden messze
tartományt, / S aki álma-
imban él, / A dicsőt, az égi
szépet / Semmi földön nem
találtam."

Veszprémben egyéb-
ként valami

ilyesmi történik, ám Csongor (Blaskó Péter)
hajlott hátú öregemberként jelenik meg. A
kezdő-sorok „nem lehetnek egy fiatalember
tapasztalatai, különösen nem a darab eleji
naiv ifjúé" - írja Vándorfi László rendező az
előadás műsorfüzetében. Az ő felfogásában

Blaskó Péter (az idős Csongor) és Gazdag Tibor (Csongor) a veszprémi előadásban
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az életet megjárt Csongor tér vissza szülei
házába, gyermeksége helyszínére, ahol
Mirigy, azaz a halál el akarja ragadni. Az
előadás így tulajdonképpen az öreg Csongor
halálközeli élménye lesz, azaz - színház a
színházban - lejátszódik előtte egész ifjúsá-
ga, sőt, egész élete. „Az álomdramaturgia
reményeink szerint érthetőbbé teszi e
gyönyörű költeményt, ugyanakkor drá-
maiságát, zeneiségét, képi erejét, játé-
kosságát fokozza, s még mélyebben jelenhet
meg a darab végi tragikum, az elillanó élet-
álom, a valósággá csupaszodó mese" -
foglalja össze Vándorfi a Cs & T-probléma
megoldására tett javaslatát.

Ez az alapvetés első látásra meghökken-
tőnek és izgalmasnak tűnik, ám elég hamar
kiderül, hogy a darab egészére csak eről-
tetetten vagy egyáltalán nem alkalmazható.
Itt-ott beilleszkedik az előadásba, amint az
öreg Csongor saját múltjában járkál, látja
fiatalkori önmagát, próbálja megváltoztatni
az egyszer már megtörténtet, máshol viszont
kifejezetten zavaró és értelmetlen a jelen-
léte. Blaskónak mintha csak azért kellene

Debrecenben Parászka Miklós rendező és
Töreki Attila dramaturg a közepénél és a
velejénél ragadja meg a darabot, kivágja
onnan az Ej monológjának első felét, s ezt
teszi meg az előadás nyitányának. „Sötét és
semmi voltak: én valék, / Kietlen, csendes,
lénynemlakta éj" - mondja halkan maga elé
Kakuts Ágnes a sötét színpad bal oldalán
egy széken ülve. Hatásos indítás, amellyel
az előadás jóval kozmikusabb keretet jelöl
ki a veszpréminél. A monológ alatt Kakuts
feláll, és kezéből homokot perget a szín-
padra. Halljuk a homok percegését, s közben
azt mondja: „A por mozogni kezdett és az
állat, / S királyi fejjel a lelkes porond, / Az
ember lőn..." Az előadás ezekkel a
szavakkal teremti meg önmaga világát. A
monológ első felének kimetszése nem
gyengíti az előadást, ez a rész ugyanis a lét
kezdetéről szól, a keret tehát értelmesen
következik a szövegből, s később sem válik
erőltetetté. Mikor a darab közepén Tünde és
Ilma az Éj birodalmába ér, a monológ
értelemszerűen annál a résznél folytatódik,
amely már az emberi lét végességéről szól.

centiméter magas kis makett a homokkörön
kívül. A szimbolikus fa gyümölcsei, a csil-
lagok, a játék kezdetén apró égők formá-
jában ereszkednek a színpad fölé, ahogy az
Ej szavait követően megteremtődik a világ
(és a játéktér). A fa így nézőponttól függően
lehet parányi és hatalmas. A makett olykor
olyan, mintha az égből látnánk le a játék
színterére, máskor a szereplők úgy simo-
gatják, mintha a fa valahol bennük teremné
a szerelem gyümölcseit.

Igazából egyik előadás sem tudja érzék-
letesen elkülöníteni a Csongor és Tündében
olyan fontos „kozmikus napszakokat", a
haladást és ugyanoda visszatérést a szimbo-
likus téridőben. Debrecenben ugyanakkor jó
ötlet, hogy a színek közötti váltást a szín-
pad elforgatásával jelzik, így a kör alakú
színtér egyben szimbolikus óraként is funk-
cionál, ahogy az előadás alatt leír egy teljes
kört.

A díszlet szimbolikája a debreceni
előadás utolsó képében áll össze. Csongor
és Tünde leemel magának egy csillagot
(gyümölcsöt) a tündérfa koronájából, majd a

„Táncos" Csongor Veszprémben (Ilovszky Béla felvételei)

később néhány más szerepre is beugrania,
hogy valamilyen ürüggyel a színpadon
maradhasson.

Ha jobban belegondolunk, a Csongor és

Tünde cselekményének álomként való ábrá-
zolása a lehető legrealistább felfogásra utal.
Mintha ezzel akarták volna felmenteni
magukat Vörösmarty megoldatlan vagy
nehezen megoldható rejtvényeinek megfej-
tése alól. A könnyebb végén fogják meg a
dolgot: a sok furcsa alak, az elvont tér, a
valóság törvényeit áthágó cselekmény - csak
álom. Lehet, hogy az álomdramaturgia - a
gyengébbek kedvéért - érthetőbbé teszi a
drámai költeményt, de egyúttal meg is
szünteti annak drámai költemény voltát. Bár
úgy tesznek, mintha mesejátékot játszaná-
nak, nem hisznek eléggé a mese erejében és
a drámai költemény öntörvényű fantázia-
világában.

Terek

A debreceni színtér absztrakt. Nem áll
középen tündérfa, nincs üdlak, nincs kert,
mintha már az elején a végén járnánk: kiet-
len a táj. Az egész forgószínpadot homok-
buckák borítják. A kör alakú, süppedékeny
homokvilágba szabályos háromszöget rajzol
három palló: a hármas út. Az utak három-
szögében egy ladik áll, ebben ébred
Csongor, s a befejezésben itt bújik össze
Tündével. A háromszögön kívül, a mindent
elborító homok színébe olvadva fehér zon-
gora, szekrény, limlom, s a homokvilág
részeként ott ül fehér ruhában az előadás
eleje óta a Kalmár, a Fejedelem és a Tudós
(díszlet-jelmez: Dobre-Kóthay Judit). A koráb-
ban bemutatott kozmikus keret értelmében a
tündérfa itt egy mindössze negyven-ötven

csillagok végleg eltűnnek a fejük fölül. A
két kiűzetett szerelmes a hármas út által
körbezárt védett területre lép, beszállnak a
ladikba, ám az utolsó égi csillagot (almát)
véletlenül a vízbe ejtik, s riadtan néznek
utána.

A debreceni térhez képest Veszprémben
hagyományos, mesejátékszerű díszletet
építettek, hatalmas, öreg, odvas fával. Az
előbb részletezett alapkoncepció a színtér-
ben egy rendkívül zavaró elemet hoz létre.
Az első képben a kivilágosodó szín bal
oldalán két fejfa áll. Ez az első öt percben
érdekes, addig ugyanis - még nem ismerve a
rendezés koncepcióját - akár azt is gon-
dolhatnánk, hogy Csongor és Tünde sírját
látjuk, s a lassan besétáló öregembertől -
Blaskótól - majd csak megtudunk valamit
róluk. Negyedóra múlva azonban kiderül,
hogy a két fejfa „csak" Csongor szüleinek
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sírját jelzi: a Tündérhonba induló ifjú
Csongor még búcsút vesz agg szüleitől,
majd ismét előlép az öreg Csongor, s
rátekint a két keresztre - bizony, elmúlt az
idő. A két fejfa ezután végig ott marad a
színen, s túl nagy luxus, hogy semmilyen
más szerepet nem kap a játékban.

A Csongor és Tünde nehezen korrigál-
ható dramaturgiai gyengéi közé tartozik,
hogy gyakran megoldatlan a szereplők ki-és
bejövetele. A mozgási lehetőségeket
Veszprémben egy süllyesztővel bővítik. Az
ördögfiak és Mirigy gyakran tűnnek föl vagy
tűnnek el a színpad szélén álló lyukban,
később ez lesz a csodakút, s a rendezés
általában elég változatosan használja ki ezt a
lehetőséget.

Vándorfi rendezése nemcsak a díszletek,
de a jelmezek (Rátkai Erzsébet) alapvoná-
saiban is a Csongor és Tündére rárakódott
klasszikus, múlt század végi színpadi
látványvilághoz igazodik: Csongor huszáros
ifjú, Tünde a hosszú fehér leplekben igazi

delnő, Ilma magyaros ruhájú szolgáló.
Ezeket a hagyományos elemeket egyébként
feltehetően nem komolyan, csak a színházi
múlt imitációjaként használja az előadás.
Ezzel a legnagyobb kontrasztot a csillogó
ruhás, a neonszínűre festett égnek álló hajú

nemtők alkotják (akik ennek megfelelően
dalaik harmóniáival is megkülönböztetik
magukat a népzenei alapoktól).

Szerepek

A Csongor és Tündében a szerteágazó cse-
lekmény miatt több olyan epizódszerep van,
amely a dramaturgiai átdolgozás során
különösebb veszteség nélkül kihagyható,
másokat pedig össze lehet vonni. A veszpré-
mi előadásban például Blaskó Péter játssza a
Kalmár, a Fejedelem és a Tudós, sőt, az Ej
szerepét is. Korábban már felvetettük azt a
gyanút, hogy Blaskónak mintha azért jutná-
nak ezek a szerepek, mert idős Csongorként -
az elvérző koncepció miatt - alig marad
dolga a színen, elvégre a végtelenségig nem
szemlélgetheti tétlenül saját álmát.

Amikor a színész az előadáson belül
másik szerepbe lép át, nézőként önkénte-
lenül logikai kapcsolatot keresünk a két

figura között, még ha ez színházelméletileg
nem indokolt is. A három vándor szerepének
felvétele logikailag megmagyaráz-ható,
hiszen az álomban a sokat tapasztalt öreg
Csongor felmutathatja ifjúkori önmagának a
pénz, a hatalom és a tudás csalóka

ígéretét. Ez a színjátszás legősibb rétegét
idéző szerepfelvétel-szerepleadás egyébként
az előadás kifejezetten élvezetes és értékes
részei közé tartozik. Blaskó magára kap egy
köpenyt, s kezében pénzeszsákkal ő lesz a
Kalmár. A zsákot hátradobja, leveti szere-
pét, s már repül is kezébe a kard, amellyel a
Fejedelmet játssza, végül egy koponyát
emelgetve Tudósként oktatja Csongort.
Blaskó ebben a részben tényleg játszik,
élvezi a karakterek különbözőségének meg-
mutatását.

Hiába keresnénk azonban a logikai kap-
csolatot az Ej szerepének felvételekor. Igaz,
Vörösmarty fenti szövege az „Éj gyász
asszonyának", azaz nőnek festi le ezt a
szerepet, de miért ne vehetne fel férfi
színész női szerepet is? Sokkal nagyobb baj
viszont, hogy Blaskó, a kitűnő színész a
híres monológot érdektelenül és értelmetlen
pátosszal deklamálja. A hosszú fekete leber-
nyegből csak az arca látszik ki, így Blaskó
arcát és hangját kölcsönzi a kozmikus

Sötétnek. A szélesen
elterülő fekete kelme
szinte kínálja magát,
hogy megmozdítsák,
felhasználják a kifeje-
zésre, s hullámzó, for-
tyogó vagy nyugalmas
sötétként kísérje a
monológot, de Blaskó
ehelyett lecövekelve áll,
és a jelentőségteljes
strófák unalmas
fölmondása súlyos törést
okoz az előadásban. Az
Ej és Mirigy szerepe is
összevonható, hiszen
Csongor világában
mindketten a nemlétet
képviselik - ám míg az
Ej a természet érzelem
és érdek nélküli megtes-
tesítője, addig Mirigy
sajátossága a gyakran
kicsinyes ártani akarás.
A debreceni elő-adásban
Kakuts Ágnesnek
jobban áll az előbbi
rideg szerep, Mirigyként
nem vibrál benne eléggé
a rossz, inkább csak
magában fortyogó
szipirtyót alakít. A
veszprémi előadás
Mirigy szerepét jóval
könnyedebben fogja fel,
s Bajcsay Mária a szóra-
koztató önironikus
gesztusok mellett a
csúnyaság erotikáját is
képes megmutatni.
Az egyik jelenetben
egyszerre gonosz
boszorkány és vonzó

leányalak, s miközben irtózunk tőle, azt is
elhisszük, hogy Csongor képes őt árkon-
bokron át követni.

Értelemszerű szerepösszevonás, hogy a
veszprémi Tündét alakító Szorcsik Viktória
alakítja Ledért is. Mirigy mesterkedése

Horváth Réka (Tünde) és Oláh Zsuzsa (Ilma) a debreceni előadásban
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ugyanis olyan csábító nőalakot állít Csongor
elé, aki viselkedésében ugyan nem, de voná-
saiban emlékeztet Tündére. Ledér és Balga
jelenete Veszprémben felszabadult vásári
bohóckodás, a debreceni Ledér, Szoták
Andrea azonban tragikusabb hangot üt meg,
ahogy az ágyra heveredve kiábrándultan és
kissé már hibbantan dünnyögi maga elé:
„Pesten jártam iskolába, térdig jártam a
rózsába..."

A veszprémi Szorcsik Viktóriánál
„tündésebb" Debrecenben Páris Noémi, aki
alkati légiessége mellett a szerepben a gyer-
meki vonásokat is érzékelteti. Páris - mai
színpadokon egyre ritkábban tapasztalható
módon - bátran vállalja a hagyományosan
szép, klasszikus hangvételű szövegmondást.
Az alakítás azonban nem lépi át az egyszerű
szépség tartományát, nem mozdul el az
egyediség felé. Páris Noémi szövegmondását
hallva egy idő után mintha már nem is
annyira Tündében, hanem inkább
Vörösmarty szépen tolmácsolt költői
nyelvében gyönyörködnénk.

Nagy kérdés persze, hogy a két címsze-
replő alakja mennyi egyediséget tesz lehe-
tővé és enged meg. Valójában sem a
veszprémi, sem a debreceni Csongor nem
hagy mély nyomokat az emberben. A veszp-
rémi Gazdag Tibor az előadás nagy részét
ugyanabban az üres, naiv-lelkes hangvétel-
ben játssza. Ez egy darabig akár indokolt is
lehet a hagyományosra hangszerelt alaknál,
ám Gazdag a nagy kiábrándulás és a teljes
összetörés után sem fedeztet fel velünk új
dimenziókat a figurában. Parászka Miklós
debreceni rendezése eleve kiábrándultabb,
intellektuel Csongort állít elő, ám Sebestyén
Aba sem tud felrajzolni érzékelhető ívet a
szerepben.

Veszprém egyértelműen elviszi a pálmát
az ördögfiak tekintetében: a három fekete
tarajos és ruhás figurában (Magyar Kinga,
Koscsisák András, Ye Yinsen) megfelelően
érvényesülnek a félig emberi, félig állati
vonások. Ezek a szerepek a szövegből
adódóan folytonos kavargást, mozgást,
dinamizmust feltételeznek, s a színpadon
való állandó föl-le rohangálást (mint
Debrecenben) csakis a tánc eszközeivel lehet
értelmesen helyettesíteni. A dinamikus
zenére koreografált (Horváth Csaba) moz-
dulatsorokban a twist és a népi tánc jól
megfér egymás mellett, s a három színész
végig maximális erőnléttel teljesít. A ren-
dezés Magyar Kinga, Koscsisák András és
Ye Yinsen esetében jól koreografálta a
rövid, egymás szavába vágó szöveges
részeket is, amelyeknél a hangzás egy idő
után sokkal fontosabbá válik, mint a szavak
értelme, hiszen a kurta mondatok a mozgá-
sok ritmusának alkotóelemévé válnak. Hab a
tortán, hogy a három színész mindezek
mellett még komikus arcjátékát is a szerep
szolgálatába állítja. Nem az ő hibájuk, hogy a
veszprémi előadás döcögő második részét is
nekik kellene újra és újra feldobniuk, ám
addigra energikus táncukból elfogy az ötlet, s
a közönség ugyanazt tapsolja meg, amit az
első felvonásban már látott.

Nem sok fantáziára utal, hogy Debre-
cenben csövesek(?), intézetisek(?) lesznek

az ördögökből. Mindig ez a legkézen-
fekvőbb megoldás: régi drámák ördögeiből
csináljunk mai rossz fiúkat. Ám az ördög
nemcsak arról ismerszik meg, hogy rossz,
hanem arról is, hogy nem ember, s speciel
Vörösmarty ördögfiai elég egyértelmű
animális tulajdonságokkal is bírnak. Éppen
ezért minden dramaturgiai igyekezet elle-
nére sem sikerül szervesen elhelyezni e há-
rom figurát a debreceni előadás világában.

Mind a veszprémi Nyirkó István, mind
Mihályfi Balázs Debrecenben jól "muzsi-
kál" Balga szerepében, azaz folyamatosan
biztosítja a nézői figyelmet életben tartó
jókedvet. Nyirkó alkatilag a szerepre termett
jó kedélyű atyafi, míg Mihályfi Balázs sok-
színű komédiázással teremti magát Balgává.
Mihályfi nem a vaskos, népies figurát
játssza, inkább annak természetes humorú
„urbánus" változatát. Pontosan és koncent-
ráltan ülteti el a poénokat, s ha a szöveg nem
elég vicces, arányosan rásegít egy-egy
hangsúllyal, hangszínnel vagy mozdulattal.

Csongor és Balga, illetve Tünde és Ilma
kapcsolata tükrözi az egész darab esztétikai
kétarcúságát: emelkedettség és vulgaritás,
az emberi lét univerzális tragikuma és föld-
hözragadt nevetségessége alkot természetes
egységet. Vándorfi László rendezése
könnyedebben fogja fel ezt, bátrabban,
felszabadultabban játszik az ellentétes
minőségekkel. Örvendetes, hogy a
debreceni elő-adás sem mulasztja el a
komikum kínálkozó lehetőségeit, de
hangvétele - nagyobb léptékű célja miatt -
jóval komolyabb a veszpréminél. Jól
hangzó fordulattal azt mondhatnánk, hogy
a két előadás erényeinek össze-gyúrásával
létre lehetne hozni egy „igazi" Csongor és
Tündét, de... ez korántsem lenne igaz.
Valójában két újabb részeredményt
kaptunk a Cs & T-probléma megoldásához.

J o ó b S á n d o r

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
(debreceni Csokonai Színház)

Díszlet-jelmez: Dobre-Kóthay Judit. Zene:
Könzcey Árpád. Mozgás: Nagy György.
Dramaturg: Töreki Attila. Világítás: Lezó
András. Rendező: Parászka Miklós
Szereplők: Sebestyén Aba, Horváth
Réka/Páris Noémi, Mihályfi Balázs, Oláh
Zsuzsa, Kakuts Ágnes, Garay Nagy Tamás,
Csendes László, Csíkos Sándor, Várnai
Szilárd, Maday Gábor, Ottlik Ádám, Szoták
Andrea.

(Veszprémi Petőfi Színház)

Díszlet: Horgas Péter. Jelmez: Rátkai
Erzsébet. Koreográfus: Horváth Csaba.
Zene: Rossa László és a Méta együttes.
Rendezőasszisztens: Mérész Ildikó. A ren-
dező munkatársa: Kőrösi Csaba: Rendező:
Vándorfi László
Szereplők: Blaskó Péter, Gazdag Tibor,
Szorcsik Viktória, Bajcsay Mária, Nyirkó
István, Magyar Kinga, Koscsisák András,
Ye Yinsen, Szabó Judit, Jámpa Krisztina,
Kovács Kata, Viczián Julianna.

Az ördögfiak és Balga Debrecenben: Ottlik Ádám, Maday Gábor, Várnai Szilárd és Mihályfi Balázs
(Máthé András felvételei)


