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Az Új Színház Csongor és Tünde-előadá-

sának szép műsorfüzete szerint „Üdlak ott

van, ahonnan Miskolcra helyeznek szol-

gálatra; Üdlak ott van, ahol nem tudjuk

megfizetni a lakbért; Üdlak ott van, ahon-

nan a legszívesebben Üdlakra költöznénk." -

Olasz Etelka (Ilma) és Holl Zsuzsa (Tünde) (Ta-
másy Andrea felvétele)

Miért ne lehetne hát jelen egy diszkó színpa-
dán?

Novák Eszter Csongor-értelmezésére rímel-
nek a Nevesincs Színház körülményei: a költé-
szet itt is a prózai valósággal szembesül - a pi-
cinyke játékteret pizzéria, rexasztal, kólaplaká-
tok, pálmák, szolgálaton kívüli villogó fém-
gömbök; pattogatott kukorica penetráns olaj-
szaga és a szomszédos Lego-kiállítás gye-
rekzsivaja övezi. A minimális technikával „fel-

szerelt" színpadon alig fér el egymástól a mind-
össze hatfőnyi trupp, mozgásterüket még a kö-
zépen álló terebélyes - gránátalmás népi hím-
zésmintára emlékeztető - díszletfa is beszűkíti.

A kétszázötven-háromszáz óvodást és kisis-
kolást mindez a legkevésbé sem zavarja, feszül-
ten figyelik a cselekményt, s hogy meg is értik,
azt hangos figyelmeztető reakcióik jelzik. A rom-
latlan nézők nem ütköznek meg Tünde (Holl Zsu-
zsa) ügyetlenke jelmezén, széles gesztusain s
azon sem, hogy az égi lényt és Mirígyet ugyanaz
a személy játssza, így a gyors átöltözések követ-
keztében néha kilóg aló-, akarom mondani, tün-
dérláb. Természetesnek veszik, hogy három vég
színes kelme jelképezhet hármas utat, fortyogó
kútvizet, elrejthet és megkötözhet; felfogják a
csodát, hogy a tiritarka palást csak képzeletünk-
ben rejti el a beleburkolózó szereplőt; jókat ne-
vetnek Balga (Szél Olivér) bumfordiságán, az ör-
dögfiak (Csontos Sándor, Pálfai Péter és - az Il-
mát is kedvesen játszó - Olasz Etelka) csínyte-
vésein, s féltik az ármánykodóktól a boldogságát
kereső királyfit (Albert Gábor).

A gyerekek számára átdolgozott műben Vö-
rösmarty sorai váltakoznak némi átkötő szöveg-
gel, s a hetvenöt perces előadásból kimarad
mindaz, ami az ifjúság számára nehezen követ-
hető mozzanat: hiányzik a három vándor, Ledérré
az egyik ördögfi válik, az Éj monológja Tünde földi
lénnyé változásáról szóló információvá szűkül.

A hányatott sorsú színház, amelynek még ne-
ve sincs, túlzás nélkül űrt tölt be. Az Arany János
Színház profilváltása, majd megszüntetése óta
nincs „főállású" gyerekszínház, ahol a kicsiknek

János Vitézt, Toldit, Lúdas Matyités egyéb klasz-
szikus meséket játszanának. A vállalkozást
Rencz Antal rendező-dramaturg-pedagógus
megszállottsága működteti, aki sokszor nem-
csak a színházát vezeti, de annak autóját is,
amellyel a hiányzó székeket szállítja zuglói, cse-
peli és más művelődési házakba; ezenkívül ren-
dez, jegyet szed, világosít, színészeivel együtt
építi és készíti a díszleteket, bérleti előadásokat
szervez, nyári napközis táborokba és gyermek-
otthonokba látogat társulatával immár két és fél
esztendeje.

Most éppen támogatók után lohol, mert a volt
Körszínház épületében működő Globe diszkó -
amelynek jóvoltából tavaszig ingyen tarthatták
előadásaikat - megszűnőben van, s így a társu-
latnak más helyet kell találnia.

Üdlakban talán...

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Nevesincs
Színház)
Gyerekek számára átdolgozta: Tarbay Endre, Rencz
Antal. Zene: Weiner Leó. Rendezö-látványtervezö:
Rencz Antal.
Szereplők: Albert Gábor, Szél Olivér, Holl Zsuzsa,
Olasz Etelka, Csontos Sándor, Pálfai Péter.
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