
alusi lakodalommal kezdôdik az elôadás, s a házasságot Mirígy szentesíti. Ha ezt
megelôzôen, az éjszakai fényekbe világított színpadon el nem hangzik már – gyö-

nyörûen éneklô ajkakról – a Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem kezdetû magyar népdal,
akkor sem uralkodna el a nézôn a megnyugtató érzés, hogy ez a Csongor és Tünde-interp-
retáció majd annak rendje és módja szerint az „Ébren maga van csak az egy szerelem”
híres záró sorába torkollik. Az író nevét viselô székesfehérvári Vörösmarty Színház, a
2005 decemberére (a kettôs Vörösmarty-évfordulóra) pompásan újjáépített teátrum uk-
rán vendégrendezôje a komor folklorikus szituálással, a sötétséget alig sebzô fénynyalá-
bok arzenáljával, az eredetileg gonosz és vén Mirígy ceremoniálisan felnövesztett szere-

pével, a látomásos produkció hangulati egészével már kezdetkor egyértelmûen tudatja: a
szerelem mint tragikus kapcsolat, mint reménytelenül fájdalmas létérzés jelenik majd
meg. Vladiszlav Troitskij – jobb meggyôzôdésem ellenére követem a színlapon szereplô,
semmivel sem indokolhatóan következetlen névátírást – számára az úgynevezett egy
világnap alatt játszódó színmû a szerelem világdrámája. Ahogy ô maga nyilatkozza: mun-
kájának eredménye „pszichológiai színház a misztérium elemeivel ötvözve. […] A hét-
köznapi lét szintjérôl ezt a színházat megpróbáltam elemelni valamiféle misztérium
irányába, amit a zene, a tánc, az egyes szereplôk tragikus hangvételû játékának összekö-
tésével igyekeztem elérni. Tehát a pszichológiai és tragikus misztériumszínház közötti
erôtérben mozog az elôadás. […] Ez bizonyos pillanatokban melankóliát, máskor szenve-
dést tükröz, de van, hogy nevetünk rajta – csakúgy, mint az életben.”

A december 17-i premieren nevetés szin-
te soha nem hasította fel a nézôtér figyel-
mes és meghökkent csendjét. A rendezô –
dramaturgjával, munkatársával, Kozma
Andrással – alaposan megmásította az
alapmûvet, de „merényletet” csupán egyet
követett el ellene. Elvette a humorát: a da-
rabban is oly illékony, kétséges, nehezen
becserkészhetô szerelem ellenpontját. Ami-
kor mégis igyekszik visszacsempészni a
bumfordi mosolyt – Ilma és Balga paraszti
lakomájának a színpad legszélére margina-
lizált jelenetében –, már késô. Az ördögfi-
aknak aligha lehetett valaha is ilyen mos-
toha sorsuk színpadon, mint Fehérvár e
(képileg) fekete Csongorjában. Kurrah, Ber-
reh és Duzzog saját pajkos-gonoszkodó
huzakodása, cselekményt bonyolító funk-
ciója szinte mindenestül odalett. Budahá-
zy Árpád, Gulyás Sándor és Madár Tamás

saját árnyékaként, rurális menyegzôi ün-
neplôben mászkálhat, kerengélhet, szem-
lélôdhet. Bár ez egyáltalán nem a humor
szférájában – vagy a humor szférája ellen –
történt, ugyanígy iktatta ki a csak az öt-hat
valóban szerelmes, szerelmet áhító, szere-
lemgyûlölô fôalakra koncentráló rendezô a
vándorokat. Kalmárként az idegláztól
ûzött Bata János, Fejedelemként (a balese-
te miatt tolószékben ülô, begipszelve ját-
szó) Szabó Gyula, Tudósként a kalapját
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ôrületroham elôtti pillanatokban földhöz
vagdosó Kozáry Ferenc téved egy illusztra-
tív szcénába. Különösen Szabó szenilis
életerejû, daloló-karattyoló múltba réve-
dése érzékelteti: a Vörösmarty írta, egy-
mással megfeleltetett hármas nagyjelene-
tekbôl a sárga ház kertjében kirobbanó ro-
ham lett.

A magyar irodalom történetében (és a
színházi befogadás reakcióiban) magát ke-
véssé tájékozottnak valló Troitskij az eleve
kihúzott, illetve a fentiek szerint háttérbe
szorított figuráktól megszabadulván belép-
tetett egy csomó arctalan alakot a szerelmi
vesszôfutást elszenvedô ötök-hatok köré.
A Nagy Attila koreográfiáját (valamint Fe-
kete Krisztina asszisztensi szakértelmét)
élvezô tánckar végig fenntartja a zenés
mozgásszínházi produkció képzetét. A fa-
lusi lakodalom mint keret a paráználko-
dástól a szerelmi gyilkosságig, szerelmi
halálig (sôt: a süllyesztôn, rögök közt alá-
szálló halottal a temetésig) a közösség
számára centrális eseményt mindenestül
átfogja. A megpihenni csak ritkán tudó
zenekar a tánckarhoz hasonlóan kitesz
magáért. A jeleneteket felfûzô, kitûnô és
szépséges muzsika ívét a zenei vezetô,
Döme Zsolt adta meg, de a – Jónás Andrea
és Király Ancsa által megkapóan tolmá-
csolt – népdalok, futamok kiválasztása a
bartóki–kodályi kincsbe bele-belehallgató
rendezô érdeme. Troitskij zenei és képzô-
mûvészeti felkészültsége hasonlatos ahhoz,
amelyet az orosz rendezôi iskola néhány
vizionárius, a szöveget légiesíteni képes
képviselôjénél tapasztalunk. A jelmezek is
egységes ruhatárként forrnak a színpad-
képbe. A polgáriasult, még épp hagyo-
mányôrzô paraszti öltözékek feketéjét, fe-
hérjét, szürkéjét csak kevéske zöld, kék töri
meg (s elég egy reflektorelmozdulás, s már
a zöld, a kék is éjbe hull). Bánki Róza ter-
vezô az eklektikusságtól (és a néha hatás-
vadász festôiségtôl) nem idegenkedô Tro-
itskij kedvéért vagy mezítláb, vagy egyszerû
fekete cipôben, vagy csizmában, vagy kö-
römcipôben, vagy más lábbeliben járatja a
folklorikusan megelevenedô Vörösmarty-
diaporáma médiumait.

A színpadkép: közhelyek halmaza, de
ügyesen összehangolva. A légtér átlós ten-
gelyében hatalmas, terméketlen faág, uta-
lással nyilván a „mese”-dráma famotívu-
mára s az abszurd drámára is. Alatta nagy
tó – azaz itatópocsolya a község szélén.
Elôrébb fehér homokszerûséggel (mû-
anyag szemcsékkel) felszórt parti sáv. Szé-
kek, asztalok, egyebek elszórtan, kis zugo-
kat és emelvényeket képezve, ahogy a lag-
zira összehordhatták ôket. A rendezés be-
lead apait-anyait, hogy a világdrámát a négy
ôselemnek áldozza. A sokat tocsogatott-
tapicskolt állóvizet sûrûn veri esô. A víz
színe fölött mécsesek égnek, fáklyákról is
lobban a láng, a száraz fa (zenei) varázs-

ütésre korhadéktüzet vet. A homok buckái csudálatos holdbeli tájakat sejtetnek a fény-
szóróknak engedelmeskedve. A lég ködként gomolyog, el sem kezdôdik az elôadás, míg
az elsô poétikus füsttömeg szerte nem oszlik. Ebben a bugyorban helyet kapott a zené-
szek alkalmi építettségû pódiuma is. A szintekre tagolás (ez a misztériumhoz kell?) ki-
nyittatta a hatalmas hátsó színpadi ajtókat. Ezzel – és a szín fedetlenségével – Troitskij-
nak sikerült elérnie, hogy a tetszetôsen rekonstruált színház hatalmas színpada –
elsôrangúnak mondott akusztikája mellett – a hangelnyelô képességeivel is bemutat-
kozzék.

A színészi játékból – a zene, a tánc aláfestésével – mindvégig a szerelmes ember tanács-
talansága, bénultsága, illuzórikus léte, tépettsége árad. A fekete kendôvel bekötött szem,
a látástól megfosztott fô, a nem látható, csak befelé látó-tapogató szem: ez az arc/álarc a
fehérvári Csongor tipikus, valóban emlékezetes maszkja. A legkevésbé sem játékos szem-
bekötôsdi. Mirígy szemén a modern vonalú fekete napszemüveg a vonzóvá, fiatallá tett
(és a színlapon rövid i-vel írt nevû) szerelemsóvárgó, szerelmeseket üldözô asszony ha-
sonló attribútuma. Mirígy lenne az, aki – Vörösmarty szövegéhez képest ugyancsak meg-
növelt súlyú jelenléttel, akciókkal – a mozgásszínház szertartását celebrálná. Závodszky
Noémi küllemmel, eréllyel, emócióval és malíciával bírja is; néma üldögéléseinek pótcse-
lekvései inkább a rendezô számláját terhelik. Ledért Palla Szabina nemigen tehette karak-
teresebbé: a megrövidített textus elvette támaszait, az „új” Mirígy pedig el az amúgy sem
túl nagy terét.

A tér nagy távolságaival tünteti ki magát. Szörnyû messzeségeket kellene átbeszélniük
a szerelmes emberbolygóknak. Troitskij érti a közelség paradoxonát is. Ha egymásnak
háttal, mégis egymás mellé ülteti az összetartozókat, akkor is egy univerzum választja el
ôket. A roppant passzívvá tett Csongor – az így is markáns és rokonszenves Száraz Dé-
nes alakításában – és a dinamikusabb Tünde – Szûcs Kata a bakfist az érett fôvel elegyítô
megformálásában – átengedi a terepet a falusi/emberi közösségnek, amely táncban/ének-
ben/sorsban velük együtt és (felfokozva?) helyettük égeti magába a beteljesülhetetlenség-,
a szerelemtragédiát – Ilma (Bodnár Vivien) és Balga (Juhász Illés) sem lehet gazdáik fo-
nákja, igazi vitatársa, hiszen a vitának nem a címszereplôk, hanem „a nép”, az emberi
gyülekezet, maga az emberi nem a letéteményese. Az elôadás alatti és utáni primer be-
nyomások szerint a könyvbôl, az iskolából, emlékekbôl ismerôs Csongor és Tündét ezút-
tal hiába keresô publikum még leginkább Juhász méla mackósságában találhatta meg az
„Ébren maga van csak”-ot persze kiradírozó premier várakozás-konvencióit.

S persze Drahota Andrea Éjében is. Szép gondolat, hogy a suhanó lassúsággal érkezô
fejedelmi nôalak mintha az Andersen-év, az örök mese propagátoraként, mosolyosan,
hol-nem-volt hangütéssel kezdené a maga voltam–vagyok–leszek identifikálását. A szerel-
mes fôszereplôk szinte óvodásként bújnak köréje (kivéve Balgát, akit az említett családi
eszem-iszom kint felejtett a díszletfalnál, s így kireked a bûvhálóból. Troitskij látomásai-
ban nemegyszer fölöslegesek bizonyos lények, vagy csak lopva, suttyomban tud ezt-azt
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a megfelelô helyre csempészni. Bizonyos
mászkálások már-már kizökkentenek ab-
ból a miliôbôl, amely a bársonyos akuszti-
kovizuális élmény legfôbb ajándéka.)
Drahota – ahogy a többi színész is! – vi-
gyázva, az egyes hangokat is óvón ejti az
összevissza forgatott, rövidített Vörösmar-
ty-dráma szavait, a szintén alaposan meg-
kurtított monológ nyelvi archaikumait.
A jó tündérbôl kiabálva, váratlanul elôtörô
boszorkányt is elhiteti: hogy csak mézes-
máz volt az elôkészítés. A valóság a bom-
lás, a semmi; amikor tûz, víz, föld, levegô
egyszerre kél föl. Drahota jelenléte alatt
Perovics Zoltán elébb már lefestett díszlete
(igaz, annak inkább csak elülsô része) ba-
bonázóan vonzza a tekintetet (és jó a füg-
gönyhasználat is mint az el- és szétválasz-
tás kifejezése: bent és kint, két világ).

Troitskij shakespeare-i kvalitású mûnek
– mint már oly sokan: a magyar Szentivánéji
álomnak – tételezte a Csongor és Tündét. Az
egyszerre szép és szépelgô elôadás láttán, a
színészeknek friss kihívást és kényszerû já-
tékkorlátozást egyaránt jelentô produkció
elnyújtottságát észlelve azt kell hinnünk:
Vörösmarty megihlette a vendéget, viszont
a mûegész a terhére volt. A népdaloktól kí-
sért, áttáncolt mozgásszínházi misztérium
óhatatlanul nem Shakespeare-t, hanem
Csehovot idézi. A Sirályt, az elsô felvonás
tóparti színházasdiját, Trepljov kudarcba
fúló világdrámáját. Ha bátrabb – de ezt ne
egy színház újranyitásának, történetileg
nézve harmadik avatásának ünnepén kér-
jük rajta számon –, az ukrán alkotó egy bô
felvonásban, vándortalanul és ördögfiatla-
nul elmondhatta volna a magáét. Így száz-
negyven percre kéri figyelmünket, s ennek
mintegy a fele nem is elvesztegetett idô.
Tûrhetô arány.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY: 
CSONGOR ÉS TÜNDE
(Vörösmarty Színház, Székesfehérvár)

DÍSZLET: Perovics Zoltán. JELMEZ: Bánki Róza.
ZENEI VEZETÔ: Döme Zsolt. KOREOGRÁFIA:
Nagy Attila. KOREOGRÁFUSASSZISZTENS: Fe-
kete Krisztina. DRAMATURG/A RENDEZÔ MUNKA-
TÁRSA: Kozma András. RENDEZÔ: Vladiszlav
Troitskij.
SZEREPLÔK: Száraz Dénes, Szûcs Kata, Ju-
hász Illés, Bodnár Vivien, Závodszky Noémi,
Palla Szabina, Budaházy Árpád, Gulyás Sán-
dor, Madár Tamás, Drahota Andrea, Bata Já-
nos, Szabó Gyula, Kozáry Ferenc. 
ÉNEKESEK: Jónás Andrea, Király Ancsa.
TÁNCKAR: Cserta Gábor, Fekete Krisztina, Fis-
ter Andrea, Gál Gergely, Lôrincz Máté, Máhr
Dalma, Molnár László, Nagy Attila, Sümegi
Petra, Szakál Attila, Tombor Tímea, Turcsányi
Ágnes.
ZENEKAR: Burján Gabriella, id. Cserta Gábor,
Cserta Balázs, Horváth Elemér, Horváth Pé-
ter, Nagy Ferenc, Szakáll Béla.

rthur Schnitzler Anatol címû 1892-es darabjának történetét helyezi át Forgách 
András a mai Budapestre. A cselekmény nem változott, csak a fôszereplô módo-

sult Anatolról Erikre.
Benedek Miklós színpadra állította a mûvet, nem tett hozzá semmit, az elôadásban

minden pontosan az, aminek látszik. 
Tipikus legénylakásra utal Dévényi Rita díszlete, ahol teljes diszharmónia uralkodik: az

ósdi monitor elôl hiányzik a klaviatúra, a bútorok egymás hegyén-hátán állnak, az aszta-
lokon terítô helyett szônyegek pompáznak, látszik, hogy nôi kéz itt nem hagyott mély
nyomot. Mivel a jelenetek között nincs szünet, a különbözô színhelyek mind a lakásban
zsúfolódnak össze, itt találhatjuk Gerzsonnak – az eredeti mûben Max –, Erik pszicho-
lógus barátjának rendelôjét (analitikus díványát), és még egy étterem is elfér benne.

A szoba sarkából lépcsô vezet fel a bordó függönyös galériára, amely feltehetôleg a
fôhôs hálószobáját rejti. Az elfüggönyzött, titokzatos helyiség inkább budoárillatot
áraszt, mintsem az agglegénytivornyák derûs menedékéét. Valahogy azt várnám, hogy a
lépcsô felett hosszú könyvespolc húzódjon, mint Henry Higgins professzor Wimpole ut-
cai házában, bár hôsünk egészen más alkat. Hogy milyen, arra sajnos végig nem jövünk
rá, mert a karaktere dramaturgiailag nincs igazán kidolgozva. Minden nôvel másképp vi-
selkedik, minden kapcsolatban személyiségének más szeletét mutatja, de valójában ezek
csak szerepek, ô nincs sehol. Rendkívüli módon passzív, hagyja, hogy a nôk az elvárásaik
és a róla alkotott képük szerint formálják. Hat és fél nô lelkébe nyerünk bepillantást Erik
által, de róla semmit sem tudunk meg. Legfeljebb annyit, hogy fél önmaga megismeré-
sétôl, a szerepjátszást tartja kényelmesebbnek, ezért menekül egyik nôtôl a másikig.

A darabot tovább boncolgatva azonban rá kell jönnünk, hogy a nôk is egy-egy prototí-
pust képviselnek, ráadásul elképesztôen felületesen. Erik (Rátóti Zoltán) jellegzetes értel-
miségi az ezredfordulón, tornacipôt, barna kordnadrágot és hosszú ujjú csíkos vagy egy-
színû pólót hord à la Új Péter, rendetlen, folyamatos alkotási lázban ég, és amilyen szóra-
kozott, már azon sem csodálkoznánk, ha elfelejtené, hogy melyik jelenetben van éppen.
Rátóti Zoltán jól hozza ezt a figurát, némi gyakorlatra már szert tehetett benne, hiszen
mostanában az efféle szerepek találják meg, többségében megbízhatatlan, hûtlen férfia-
kat játszik színházban és filmen egyaránt.  

Gerzson (Karácsonyi Zoltán), vele ellentétben, a mindig skatulyából kihúzott, öltö-
nyös, nyakkendôs úriember látszatát kelti, aki mintha az elôzô századfordulóról csöppent
volna ide. Igazi aranyifjú, aki tudja, hogyan kell bánni a nôkkel, de valahogy nem érezzük
mainak.

Az elsô nô Laura (Juhász Réka), a laza, ám határozott, talán kissé férfias feleségjelölt,
aki tudja, mit akar. Nem Eriket. Öltözködése is ezt sejteti: farmert és bô farmeringet visel
nyolcvanas évekbeli körömcipôvel, mintha egész megjelenésével azt sugallná: „külsôsé-
gekre keveset adok”. Ugyanakkor nem értjük, miért viseli meg Eriket oly nagyon a szakí-
tás, hiszen a nô jelenléte igencsak súlytalan. 

Lilian (Szabó Margaréta) egy felolvasóesten csapódik az íróhoz, és megint csak csodál-
kozni tudunk, Erik hogy nem veszi észre a „kikandikáló lólábat”, miközben Dévényi Rita
a roma travikurvát minden kétséget kizáróan foglalkozásának megfelelô „munkaruhába”
öltöztette. A testhez simuló zöld mûbôr nadrág, a zöld nyakkendô és a mellény még hagy-
ján, de a flitteres dragqueen holdjáró és a színpadias, erôs smink már túlságosan is egyér-
telmû. Bár Szabó Margaréta meglehetôsen utríroz, mondhatnánk, túljátssza szerepét, a
karakter életszagú, sôt meglepô hasonlóságot mutat egy feminin fiatalemberrel, aki a
Károly körút és a Rákóczi út között rója mindennapi köreit.
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