
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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Linda, a fodrászlány (Gilicze Márta) a buta liba összes attribútumát hordozza: rózsa-
szín top és retikül, björkösen betekert haj némi rózsaszín póthajjal megtoldva, felhajtott,
virágdíszítésû, elôre koptatott farmer, a tavalyi év cosmo-lányainak divatja. A hipnotizálás
hatására feltör belôle egy régi emlék, amelynek hatására mérhetetlen agresszivitás vesz
rajta erôt – Mario és a varázsló-utánérzés, annak tragikuma nélkül.

A színésznô kedvéért a két barát szmokingba bújik, Erik tovább erôsíti bohémos külse-
jét a levetett zakóval, míg Gerzson elegáns, mint mindig. Begombolt szmokingkabátja,
díszzsebkendôje és csokornyakkendôje újra Schnitzler eredeti mûvét idézi, hiszen ma-
napság egy egyszerû vacsora kedvéért senki sem húz szmokingot, fôleg nem egy önkiszol-
gáló étteremben (az étteremben nincs pincér, ezért Gerzson szolgálja fel a fogásokat). 

Ludmilla egy tehetségtelen, de magát annál többre tartó színésznô paródiája. Csak-
hogy Stefanovics Angéla ripacskodása túlmegy a paródián. Az ô alakja is a bécsi nôtípu-
sokra utal, legalábbis nem ismerek egyetlen mai színésznôt sem, aki elôadás után rózsa-
szín strucctollas kalapban, kokotthoz illô neccfelsôben és szaténestélyiben ülne be egy
harmadosztályú vendéglôbe – nem tehetek róla, de a díszletrôl újra és újra a Castro Biszt-
ró jutott eszembe. Talán még a könyékig érô kesztyû és a kéttonnás rózsacsokor hiányzott
a teljes operetthangulathoz. 

Leila (Fábián Anita) a buta bölcsészlányokat testesíti meg, akik az irodalomhoz nem,
az írókhoz annál jobban vonzódnak, „mindegy, csak író legyen” jeligére. Barna kardi-
gánja, vaskos magassarkúja, barna mintás harisnyanadrágja és térdig érô szoknyája a böl-
csészlányok kötelezô öltözéke. Körömszakadtáig ragaszkodik titkaihoz, és egy újságkivá-
gás miatt szakít Erikkel. Tudom, hogy ezen álmélkodnunk illene, de amikor az a bizonyos
Kékszakállú csak azért öli meg menyasszonyát, mert az bepillantott a hetedik szobába,
miért ne volna egy nônek is joga némi titkolózáshoz?!

A legjobb alakítást Murányi Tünde nyújtja, aki egy karácsonyi bevásárlás során találko-
zik régi kedvesével, Erikkel. Lola érett nô, nem hagyja magát másodszor is elcsábítani;
már megtapasztalta a poklot, és nincsenek illúziói. Dévényi Rita azonban ôt sem kímélte
meg a sztereotip ruhatártól: tetszetôs nagy fehér prémsapkája és fekete mûszôr bundája
alól az Ottó-katalógus harmincas korosztálynak ajánlott garbója és horgolt kardigánja
kandikál ki.

A színésznôk népes, de szürke sorából kiemelkedik még a vidéki naiv lányt játszó Nagy
Cecília, akit Erik esküvôje elôtt még utoljára hazacipel, és ígéretekkel kápráztat el. Lili egy-
szerû bájával, kontyba tûzött hajával és nem hivalkodó nyári ruhájával nyûgözi le hôsün-

ket, nem beszélve arról, hogy Murányi Tün-
dén kívül ô az egyetlen, aki nem affektál.
Természetesen ez a szerep is karikaturisz-
tikus: a férfit körülugráló, házias, egészsé-
gesen élô nô (Lili almát rágcsál) a fôváros
romlottságától még meg nem fertôzött vi-
dék hamis idilljét ábrázolja. 

A nôk csatájában végül Laura gyôz, Erik
feleségül veszi. Laurát nem lehet besorolni,
kibújik a tipizálás alól, hiszen egyfelôl ki-
egyensúlyozott, és az isten is házisárkány-
nak teremtette, másfelôl viszont ott az a pi-
ros ruha…

A rikító piros, fodros, lambadaszoknyá-
ban végzôdô menyecskeruha minden vára-
kozást felülmúl. Meglátva ezt a ruhakölte-
ményt Erik helyében minden férfi biztosan

a cölibátust választaná, mert az ilyet már
levenni sem érdemes.     

Hát tényleg ilyenek volnánk?

FORGÁCH ANDRÁS: ERIK
(Arthur Schnitzler Anatol címû 
mûvének motívumaiból)
(Budapesti Kamaraszínház 
Ericsson Stúdió)

DÍSZLET-JELMEZ: Dévényi Rita. RENDEZÔ: Be-
nedek Miklós.
SZEREPLÔK: Rátóti Zoltán m. v., Karácsonyi
Zoltán, Juhász Réka, Szabó Margaréta, Gi-
licze Márta, Stefanovics Angéla, Fábián
Anita, Murányi Tünde, Nagy Cecília e. h
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Szabó Margaréta (Lilian) és Rátóti Zoltán (Erik) 
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