
halk, behízelgő, percekig ú g y tesz, mint
aki nem is érti, mit akarnak tőle, s valóban
döbbenetes, ahogy a rémült nyugalom
álarca alól egyik másodpercről a másikara
előtör a düh és a gyűlölet. Férjét, Johnt
Csíkos Gábor játssza, remek vörös
maszkban, sántítva, pipázva. A valójában
rosszindulatú, számító korlátoltság
megvalósítójaként ő is kiváló. Az az
ember, aki csak részeket lát az igazságból,
s ezért akarva-akaratlan is el-tiporja
feleségét. Csíkos mértéktartóan és okosan
játszotta szerepét, nem volt ostobább a
kelleténél, nem volt külsőd-legesen hülye,
de nem hagyott kételyt afelől, hogy John
szellemileg már-már a teljes leépültség,
bezárkózottság határán van.

Kiváló volt Vallai Péter Hassenreuterje
is, bár egész szerepformálása, a rendezés
gyengéjének megfelelően, kisebb kabi-
netalakításokra esett szét; igy például az
Alice-zal való üzekedés, v a g y a tanítvá-
nyok oktatása, kiváltképp sikeres jelenet
volt. Ezekben Vallai igényeinek, képes-
ségeinek megfelelően komédiázhatott,
látható örömmel játszotta a színigazgatót,
e rossz és vad ripacsot, de látnunk kell,
hogy sajnos ezzel még messze nem merült
ki. Hassenreuter szerepének összes
vonatkozása. Bregyán Péter Spittája talán
túl. kevés színből volt felépítve, mindvégig
a zavart, hebegő, bátortalan exteológust
játszotta: még akkor is, amikor szövege
jóval bonyolultabbá lett, már-már
ellentmondva ennek. Az utolsó jelenet -
Johnné öngyilkossága megoldatlan maradt,
s ez a rendezés kérdése is; Bregyán rövid,
de alapvető válaszai-nak súlya így
elsikkadt. Sajnos a kelleténél modorosabb
volt Leviczky Klára (Walburga), a kamasz
lány, akit alakított, már-már
karikatúraszerű volt, ami viszont Spitta
alakjával nem fért össze. A népes
szereplőgárdának szinte minden tagja
megfelelő volt. A két tanítványt játszó
Tomanek Gábor és N. Szabó Sándor
remek kis magánszámot adtak elő; hiteles
és igaz volt nem könnyű jeleneté-ben
Krasznói Klára Alice-ként, Hassenreuter
volt nőjeként. Külön meg kell említenünk
Fekete Andrást, aki felülmúl-hatatlan
iróniával játszotta a házmester örök-hálás
szerepét, új, sajátos ízeket vivén a
sablonszerűen hülye figurába. Az előadás
díszletekkel összhangban álló, egységben
tartott jelmezeit Szakács Györgyi tervezte.

SZÁNTÓ PÉTER

A három rest őr

Végül. is miért ne? Képzeljük cl, hogy
D'Artagnan pipaszárlábú, cingár, tornából
és józan észből fölmentett szájhős, vagy
még rosszabb: minidiktátor, zseb-akarnok,
aki gyorsvonati sebességgel végigszáguld
a XVII. századi Európán, céljai
érdekében. Képzeljük el, hogy a három
testőr, Athos, Porthos, Aramis leginkább
ücsörögni, inni és vakaródzni szeretnek;
utálnak viszont vívni, „csak sajnos nagyon
tudnak". Képzeljük cl Richelieu bíborost,
aki már annyira cinikus, hogy magán is
csak röhögni tud, Constance-ot és a
királynőt két holdra búgó szukának,
Buckinghamet pedig az esernyős angol
gentleman késő közép-kori paródiájának.

Végül is miért ne?
Fábri Péter, A . h á r o m t e s t ő r című

Dumas-regény magyar színpadra átdol-
gozója pontosan ezt tette. Az jutott eszébe
a regényről, hogy „volt ugye három
testőrünk, három fáradt öreg profink, aki
érti a dörgést és unja a banánt; és volt még
egy D'Artagnanunk, velük szem-ben, aki
semmit sem ért meg, viszont minden
célját eléri".

Nem olyan hátborzongatóan „shocking"

megközelítés ez, mint amilyennek első
pillantásra látszik, még csak nem is a
regény szövetére erőszakolt. A jó öreg De
Baatz-Castelmore gróf legalább olyan
hányatott életű csirkefogó volt, mint a róla
mintázott gascogne-i lovag Courtilz de
Sandras apokrif memoárjában, a
D'Artagnan emlékirataiban. S hogyan ír
Dumas mester, aki az előbb említett
műből koppintotta története egy jelentős
részét? „Arca hosszúkás, barna;
pofacsontja kiugró, ami a ravaszság jele;
állkapcsának oldalizmai roppantul
kidagadnak, és csalhatatlanul jelzik, hogy
a fiatalember gascogne-i; tekintete okos;
orra horgas, sihederhez túl nagy, meglett
emberhez túl kicsiny."

Hát pozitív hős ez? Nem beszélve a
regény folytatásáról! A H ú s z é v múlvából
megtudhatjuk, hogy hősünk korán öre-
gedő, fásult, csúnya középkorú férfi lett,
„rugóra járó, vagy inkább engedelmes-
kedő katonagéppé vált az idők folyamán",
aki parancsra két köteten át igaz

ságtalan ügyért harcol régi. barátai, a há-
rom testőr ellenében.

Szóval ez a történet 'nem kimondottan.
az a történet, aminek tizenéves korunk-
ban olvastuk. Van azután persze, aki
csalódik, s akad olyan, aki remek komé-
diát ír csalódásából.

Ráadásul, ha az új történet hallatán a
rendezőnek 'jut eszébe egy szó a do-
logról: western.

Fakeretbe foglalt szénabálák, bonyo-
lultan előre-hátra mozgó lépcsők és járá-
sok között - Antal Csaba díszletei - kez-
dődik a játék: Lepedőre vetített filmet
látunk, a három testőr sirámairól, állandó
hajszoltatásukról, szenvedésükről. Már itt
humorforrás az élő „utószinkron", a maga
hol mimika elé siető, hol attól el-késő
módján.

Azután peregnek az események: ma-
gyar színpadón ritkán látható pontos
vívások, k a r d kard ellen tucatnyi szí-
nésszel - Pintér Tamás koreográfiája és
betanítása nagyszerűen eltalált sakk-
jelenet a bíboros és a király között, őrült
hajsza a királyné lakosztályát keresve a
sötét palotában, miközben a kárörvendő
három testőr visítva röhög a drapériák
mögött. S végül D'Artagnan, az „új
típusú" ember, francia trikolóros, csillár-
ról lezuhanós apoteózisa.

Fábri Péter és a rendező Szurdi Miklós
elévülhetetlen érdeme, hogy a western és
a kosztümös kalandfilm unalomig ismert
elemeiből vérbő komédiát kalapáltak
össze úgy, hogy miközben kifigurázták
ezeket az elemeket, mindig meg-
maradtak az ízlés és a groteszk humor
határain belül. S mire véget ér az előadás,
mégis megkegeredik L-ennünk valami:
szíven üt az akarnokság győzelme. Az a
történeti tény, hogy az adott kor kedvesen
bumfordi csúcsteljesítményein mindig
keresztülgázolt a neofita buzgóság, az új
korszak könyörtelensége, s miközben e
csúcsokat lépcsőként használta föl-felé
haladtában, még szét is rúgta azokat.

Ezt a bordafájdítóan jókedvű humor
ostyájába rejtett keserű tablettát a szol-
noki előadás profi doktorként adta be a
nézőnek. Problémáink talán csak a muzsi-
kával vannak., Döme Zsolt songjai jók,
ritmikusak, kedvesek, azonban stílusuk-
ban nem elég egységesek. A nyitó dal
vadnyugati tájat idéz, máskor viszont san-
zont, musical-nótát, hellyel-közzel még
kissé operettes zenét is hallunk. Ahol vi-
szont igazán egységesnek tűnnek, ott
egyben ismerősnek is. Nem dallamok,
harmóniák elorzásáról van szó, hanem
m á r hallott hangszerelési ötletekről,



dallamcsomózásokról, megszokott for-
dulatokról. Kicsit mintha Presser Gábor is
közreműködött volna az előadás sike-
rében.

Szakács Györgyi jelmezei pompásak,
ízlésesek, korhűek. Meggondolandó
azonban, hogy nem akadt-e az igazi nehéz
ruhaanyagokhoz hasonló nem-valódi;
ugyanis egy olyan darabban, ahol a
szereplők java része akrobatikusan is na-
gyon nehéz feladat előtt áll, már-már
embertelenség több réteg brokátba, bár-
sonyba, posztóköpenybe, nehéz, izzasztó
allonge-parókába öltöztetni őket.

D'Artagnan szerepében Jeney István
remekelt. Nem az osztály hülyéjét, a a
tornaóra bohócát játszotta el, nem is a
rettenthetetlen hőst, szőke tigrist Gerard
Barray modorában, hanem a kettőt együtt.
Ilyen satnya, ügyetlen, topa, nevetséges
katonát, aki ugyanakkor enynyire ne lenne
tisztában fogyatékosságaival, talán még
nem is láttunk. jeney-

D'Artagnan nem alamuszi, aki a háttérből
karmesterkedik, miközben mások vásárra
viszik a bőrüket. Ő cséphadaró-ként
forgatott kardjával, suta lépteivel akkor is
belerohanna a bajba, ha tízen állnának
vele szemben, s alighanem mértéktelenül
feldühödne, ha ebből a tízből nyolc a
fenekébe döfné kardját. Ez a gascogne-i
lovag hisz az apja rá-bízta prédikációban,
hisz a hatalmasok barátságában, az ő
értelmezte nagy célokban, de elsősorban
önmagában hisz. Nem érvényesülni akar;
nemcsak! Egyszerűen mindenkinek meg
akarja mutatni, hogy legyőzhetetlen, hogy
tökéletes! S mikor már a Bíboros testőrei
is teste mellé szúrnak, ez meg is valósul: a
rémlátomás anyagi erővé vált; a
gascogne-i pubi már győzhetetlen, hiszen
előző álgyőzelmeinek legendái
kicsavarják az ellenfél kezéből a fegyvert.

Czibulás Péter, Hollósi Frigyes és
Kovács Lajos a három testőr szerepében

önfeledten játszottak. Talán nincs is
kellemesebb érzés a néző számára, mint
ha azt látja, hogy a színész éppúgy élvezi
a játékot, mint ő. Czibulás, Hollósi és
Kovács ezúttal ezt tette. E három testőr
mind-mind alvó oroszlán volt. Három
tornászbajnok, akinek az ügyetlen D'Ar-
tagnan tornászik elő, s akik már elkéstek
avval, hogy jelentsék az edzőnek - meg
tán nem is akarták soha. Túl jók, túl res-
tek, egykedvűek, túlságosan nagyszerűek
ehhez; no de meg is isszák a levét.

Talán legjobb jelenetük, amikor a
Csatorna partján állnak: a párizsi Palais
Royaltól egészen a tengerpartig vívtak,
útjukat elhullott bíborosi testőrök szegé-
lyezik, tán több is, mint kéne, hiszen a
gascogne-i vezette őket a maga téved-
hetetlenségével, s így átlagban ötpercen-
ként eltévedtek. Most itt állnak a parton,
D'Artagnan hajója távolodik, ők megint
hoppon maradtak ; a piszkos munkát kap-
ták, a kéjutazás nem az övék. Összeölel-
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keznek Miladyvel, Rochefort-ral, ősi
ellenségeikkel, s kéjes álmú kamaszok
módjára ábrándoznak hősünk pusztulá-
sáról.

Margittay Ági remek ötlettel Mata
Miladyt játszik. A történet híres szőke
démona itt nemzetközi kémnő, aki épp
most szállt le a Shanghai Expresszről, s
történetesen most a francia udvarban
kamatoztatja profi tudását, hogy leg-
közelebb majd a Ninotschkában bogozza a
szálakat. Milady sarokba szorulván, le-
szerelése nehezebb feladat, mint egy in-
terkontinentális rakétasilóé: zsebeiből,
harisnyakötőjéből, kebléből, parókájából
újabb és újabb pisztolyok kerülnek elő. S
amikor már mindenki vesztesnek hiszi,
előránt még egyet .- talán a bőre alól? -, s
győz. S azután a szállodai szobában ruháit,
fegyvereit letéve dalban leveti arcát is:
tükröt tükröz a tükör. Az okos profi arca
mögött egy másik, fáradt, unott, okos profi
lapul.

A király nehéz helyzetbe került Fábri
Péter darabjában, hiszen már az eredeti-
ben, no és a történelemben is kedélyes
pojáca. Takács Gyula ötletesen a hisztéria
eszközével operált; XIII. Lajosa állandóan
sértett, gyanakvó, klimaxos uralkodó, úgy
jár-kel, mint valami öregedő, kimázolt
díva, aki valaha Kiskunlacházán

Sylviát játszta, s most azzal fenyegetőzik,
hogy visszaadja a III. Udvarhölgy szere-
pét.

Richelieu bíboros Huszár László
játszotta tényleg Huszár-vágásszerűen -
okos rezonőr a szolnoki színpadon.
Maradva a western-thriller hasonlatok-
nál: ő a bölcs kémfőnök, aki tudja, hogy a
kémek kémeinek kémeit is kémek figyelik
valahol, hogy minden információ hamis,
provokáció, hogy minden össze-tett
manőver csak a nemzetközi erőviszonyok
fenntartását szolgálja. Huszár szinte
közönyösen tevékenykedik, mintha gé-
piesen mondaná az előre betanult blöffö-
ket veszélyhelyzetben is. Néha kedve
támad erre-arra, már mozdul is, kezét
lendíti, azután a mozdulatból kenetteljes
simogatás, keresztvetés sikeredik. Hiába,
egy főnök nem engedheti meg magának...

Udvaros Dorottya könnyen építhette föl
Constance alakját; a Bugrisok, óta nem az
első és nem a tizedik csitriszerepe ez. Amit
hozzátett, az Constance üres-fejűsége volt.
Ez a kalandvágyó, kikapós asszonyka
annyira szórakozott, hogy ilyen bizalmi
állásban ez már igazán luxus - vagy erény.
Fölfedezés volt Udvaros Dorottya
nagyszerű énektudása és szép hangja.

Pákozdy János Tréville kapitányként
kedvvel komédiázik, különösen Egri
Katival (Ausztriai Anna) közös jelenetei
voltak emlékezetesek.

Sorolhatnánk a neveket tovább, hisz
ebben a vidám, horgonyától elszabadult
előadásban mindenki tudása legjavát
adta, ez esetben azonban e kritika hossza
vetekedne magával a darabéval. Annyit
mindenesetre el kell mondanunk: kár
lenne, ha ez a humor, amelynek remek
példányát láthattuk tavaly a Whisky
esővízzelben, a Tíz kiló aranyban, idén a
Bolond vasárnapban, ritka vendég lenne
színpadainkon. Az említett darabok és A
három testőr sikere további csábító
lehetőségeket ígér.
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