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Csak ülünk és mesélnek
Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde

A romantika korában élt Vörös-
marty Mihály 1830-ban írt, népmeséi
ihletésű, kozmikussá felnagyított Argi-
rus királyfi történetével nemzeti irodal-
munk örök érvényű filozofikus mese-
drámáját alkotta meg. Ahogyan ez len-
ni szokott ilyen esetekben, a Csongor
és Tünde első színpadra állítása az
1879-es Paulay Ede által rendezett,
Erkel Ferenc zenéjével játszott Nemze-
ti Színház-i bemutató óta a különböző
értelmezések mind az archaizáló szín-
padi megjelenítésben lceresték a dráma
megoldási módjait.

Zsótér Sándor, ezúttal gyerekeknek
rendezve, szakított a közel másfél év-
százados színpadra állítási hagyo-
mánnyal, és science fictionként olvasta
újra Vörösmarty remekművét. Ungár
Juli dramaturg segítségével az ifjú né-
zők számára is elfogadható időtarta-
múvá alakították a drámát, felvonultat-
va az előadásban minden olyan motí-
vumot, amit rajzfilmekből, avagy a
Csillagok háborújából ismerünk.
Csongor és Balga itt a világűr kietlen-
ségébe taszított kozmikus vándorok.
Nincs éjszakai kert, nincs éjféli órán
aranygyümölcsöket termő fa. Idő
sincs, s a tér is végtelen. Mirigy nem
láncravert boszorkány, de menetrend-
szerint érkező űrhajóba zárt Világfelü-
gyelő.

Az értelmezés tiszteletlenségével
talán nem lehetne gond, de a háttérben
óriásira nagyított mikro-chipek árnyé-
kában, a sok sürgő-forgó masinéria
között elvész a történet, egyrészt a
nehezen követhető szövegmondás kö-
vetkeztében, másrészt a színészek sem
tudnak kiemelkedni a mobil gépezetek
sokaságából. Nincsenek sorsok, s így
az eltűnt romantika helyébe sem napja-
ink avagy jövőnk mítoszait nem kap-
juk meg, de még csak meg sem fosztó-
dunk tőlük. Kivétel talán a szorongató
groteszkséggel ábrázolt hármas út,
amikor a Kalmár, a Fejedelem és a

Tudós egy-egy E.T. figuraként megje-
lenve a jövőből vagy magasabb rendű
univerzumokból, eszelősen hajtogatják
saját mondandójukat, semmi reményt
nem hagyva a magasabb rendű civili-
zációkkal való találkozásnak se.
Ülünk, hallgatjuk a furcsa akusztikus
élményeket ébresztő elektronikus ef-
fekteket, élvezhetjük a rendkívül szí-
nes, „többszólamúságukkal" lenyűgö-
ző világítási hatásokat. A pörgő, lógó,
függő gépezetek, a színpadtér közepé-
re állított szállítószalag, a zsinórpad-
lásról érkező fémgömbök, olykor a kö-
zépkori mágusok planetáriumára emlé-
keztető formáival csak kiegészítenek,
de nem pótolnak.

Az előadás olykor az iróniától sem
mentes. A Tündérhon felé szkafander-
ben utazó Csongor és Balga mint fáradt
vadászpilóták rádióznak egymással,
kiüresedett monoton géphangon lebeg-
ve föld és ég között (vagy a kozmikus
hideg űrben?). Ebben a jelenetben fi-
gyelemre méltó Horváth Gábor Balga-
ként, bonyolult akrobatikus mozgások-
kal tarkított, színészileg is megoldott
jelenléte.

A Csongor és Tünde nem gyerekek-
nek írt filozófiáját nem tudja helyette-
síteni a számítógépes játékokból is-
mert, illetve átvett eszközkészlet.

Zsótér Sándor alaposan elolvasta
Meyerhold teatralitásról szóló tételeit,
és a mechanikák, gépezetek meg is
jelenítik az egykor volt konstruktivista
elképzeléseket. A rendező, érthető
szándékkal űrt kíván betölteni színház-
művészetünk horizontján, egy fél év-
századdal ezelőtt megjelent, de a hazai
színházkultúrában többnyire ismeret-
len, ezért itt és most modernnek ható
eszközrendszerével. Ez a szándék
azonban akkora ellenállást vált ki a
többnyire színházi kultúrákban járat-
lan, ráadásul a gyerekeknél fantáziátla-
nabb felnőtt nézőben, hogy a megvaló-
sítás művészi minőségétől függetlenül,
ellenáll. Marad az űr.
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Heinrich von Kleist:
Az eltört korsó

A néhány éve játszott TV-filmsoro-
zat, a titokzatos Twin Peaks mélabús
akkordjai fogadnak bennünket a Szo-
baszínház nézőterén, meg a nyitott
díszlet jobb hátsó ajtaján átszűrődő,
művészi érzékenységgel megkompo-
nált ellenfény.

Kleist vígjátékának alapján képző-
művészeti alkotás, egy Svájcban látott
rézkarc ihlette meg. Pontos beállítás-
ban, a „termékeny pillanatban" rögzít-
ve helyezkedtek el a figurák a képen, s
az érzékeny lelkivilágú író kitalálta,
felépítette a történetet. A kép címét is
egészében átvette.

A színes és fordulatos történet több
erkölcsi alapkérdést is felvet, de köz-
ponti gondolatában az a kérdés szere-
pel, hogy mi is történhet akkor, ha az
igazságszolgáltatás hazuggá válik. S
bár Márta asszony korsóját egy maga-
sabb érvényességű hivatali igazság-
szolgáltatás sem tudja visszaadni, lá-
nya, Éva becsületes és tiszta lény, amit
sikerül is bizonyítani, csak a korsó tört
el. Ruprecht, a becsületes Tuskó Vitus
parasztember fia és Éva, Márton asz-
szony lányának szerelme továbbra is
töretlen.

Aprólékos megfigyelésekből épít-
kező szerepábrázolásokat láthatunk a
Czeizel Gábor vezényelte előadásban.
A törvényszéki tanácsos megérkezése
előtti hangulat Gogol Revizorának ér-
kezésére emlékeztet. A Walter taná-
csost megjelenítő Vasvári Csaba rezig-
nált unalommal szemléli a meglehető-
sen vidékies hangulatú és buta falusi
bíró körülötte nyüzsgő jövés-menését.



Lassan élvezni kezdi helyzetét, s az-
után szeretne tisztán látni. Amikor ki-
derül számára, hogy a hivatal is tekin-
télyét vesztheti, megpróbálja elsimí-
tani az ügyet, s ebben egészen az
uralkodóra hivatkozó, megjelenítés-
ben is a patetikusságig elmenő gesz-
tusokat használ. Epres Attila sánta
Ádám bíróját egyetlen dolog élteti, ki
ne derüljön a reá rossz fényt vető
igazság. Ádám bíró azonban ahhoz
túl ostoba, de legalábbis nem elég
ravasz, hogy a városi tanácsos méltó
ellenfelévé váljék. Sugár írnok bár-
milyen hatalmi rendszert kiszolgáló,
hajlékony szolga. Márta asszonyt
csak saját igazsága érdekli, s mivel
fiatal özvegy, az eltört korsóért talán
kaphat majd némi elégtételt a város-
ban. Finoman sejtetően, erről Walter
tanácsos fog gondoskodni. Éva, Már-
ta asszony lánya sokáig nem tudja
eldönteni, ki mellett is kellene kiáll-
nia. Tuskó Vitus szinte szótlan, annál
mozgékonyabb és rajongóbb a fia:
Ruprecht. (Sugár írnokot Várnai Szi-
lárd, Márta asszonyt Császár Gyön-

gyi, a lányát Csarnóy Zsuzsanna, a
parasztembert Magyar Tivadar, és a
fiát Horváth Gábor játssza.) Igazi népi
karaktert ábrázol Sebestyén Éva Bri-
gitta asszony szerepében. A valóságkö-
zeliség és a babonás képzelgések
egyenértékűsége világképében az, amit
Sebestyén Éva megmutat.

Czeizel Gábor rendező jó ritmusú,
mívesen komponált előadást hozott lét-
re. A kezdetben bővérű komédiának (a
műsorfüzet szerint végjáték) megtalál-
ta a komorabb színeit és megmutatta a
hivatal által működő manipulálhatósá-
gainkat, kiszolgáltatottságunkat. A fel-
hőtlennek induló vígjátékba így kese-
rűség, némi szorongás is vegyül. Bár a
végső csattanó happy end, mégsem
engedi, hogy ilyen olcsón megússzuk,
és könnyedén álljunk fel székeinkről.
Megvillantja ugyanakkor a vidéki kis-
stílűség és ostobaság képeit, hogy mi-
lyen a világ akkor, ha saját szűklátókö-
rűségünk korlátairól azt hisszük, azok
az objektíve létező határaink. A rende-
ző remek térszervezéssel bonyolítja az
előadást, a Csík György által tervezett

látványvilág egésze hangulatos. Apró-
lékosan végiggondolt és megvalósított
kellékezés segíti az előadást. Nem
utolsósorban fontos elem a jól kompo-
nált világítás. Az előadás utolsó képe, a
menekülő Ádám bíró tárt ablakon át
megjelenő látványa marionettszínház,
mely naivitást sugalló hangulatával, a
szürrealizmust és a komikumot ötvöző
hatásával nagyszerű ötlete az előadás-
nak.
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