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ében játszódó darabnak aligha lehetett volna
egfelelőbb színhelyet találni. (Jelmeztervező

incs, de jó az is.) A színészeire szintén jó érzék-
el talált rá Korognai. Szabó Gabi napfényhez
zokott törékeny pillangó. A gyűjtőszenvedély
ldozataként álmatagon és egyre erőtlenebbül
ergődik. Érzelmi hullámzásai - az őrjöngő két-
égbeeséstől a testi-lelki megnyomoríttatáson át
ezető végső megbékélésig - lehetnének erő-
eljesebbek, de egy könnyű lepke haláltusájától
em fognak megindulni a hegyek. Magyar Attila
nnyival jobb nála, hogy az ő lepkegyűjtőjét egy
icsit jobban utáljuk, mint amennyire a sápadt
irandával együttérzünk. Ferdinándjának a va-

óságtól teljesen független önképe, szelíd arcot

úvadhatott a férfinép szeme, midőn 1904-ben
edák Sári János vitézként feszes nadrágba
réselve tárta elejbük gömbölyded formáit a
irály Színház bemutatóján. Hála az égnek,
zóta férfi került a nadrágba, ám a dúsabb

domokra szabott nevezetes huszáruniformis
a kissé lötyög az Arany János Színház

zereplőin.
Kacsóh Pongrác népies műdalt és verbunkot,

alamint a bécsi operett valceres dallamvilágát
gyesítő zenéje és Bakonyi Károly Petőfi művé-
ek ürügyén készített romantikus szövegkönyve
a is bizton számíthat a nézők érdeklődésére

aronülőtől az aggastyánig, hosszú sikerszériát
iztosítva a színháznak. Ács Jánost azonban e
almű nem nagyon ihlette meg, így az előadást
ehezen szedte ráncba vagy - hogy az előbbi
etaforánál maradjunk - rázta gatyába.
Hol van mára Marat/Sade felzaklató lendüle-

e s az Amphitryon, vagy akár a Dorian Gray hi-
eglelős önazonosság-keresése: Ács ezúttal rá-
rős tempójú, korrekt operettelőadást állított
zínpadra. Az élőképhez hasonlatos jelenetek a
egszokott mederben folydogálnak: a katonák
ennek, a lányok rínak, a strázsamester harsá-
yan deli magyar, a mostoha ármányt sző. Leng
hatalmas háromszínű zászló, cifraszűr, pántli-

a, vasvella, butykos, karikás ustor. Minden
lyan, amilyennek a nagykönyvben meg van ír-

öltő s a pusztító kegyetlenségig fokozódó
megrögzöttsége az elhatalmasodó agresszivi-
tás félelmetes tünetegyüttese.

Miranda, a festőnövendék, hogy idejét vala-
hogy elüsse, lerajzolja rabtartóját. A portré,
amely ott, a szemünk előtt készül, meglepően
ügyes. Száj, szem, fizimiska - hasonlít minden.
Meglehet, igazságtalanság lenne azt követelni
rajta, hogy a gyilkos tekintetét is mutassa az ál-
dozat szemével. Vagyis ne csupán élethű le-
gyen. Több valamivel.
John Fowles: A lepkegyűjtő (Vígszínház)
Színpadra alkalmazta és rendezte: Korognai Károly.
Díszlet: Korognai Károly.
Szereplők: Szabó Gabi, Magyar Attila.

va, még Menczel Róbert füves-fás, hangulatos
faluvégi enteriőrje is, csak furcsa módon hiány-
zik a patak, ahol Iluska mossa, mossa - illetve
csak mosná-fehér ruháját. A rendező kisrealis-
ta ötletei nem teszik idézőjelbe a kis magyar
gloire nosztalgiájától átitatott művet, iróniája a
mese világán belül mozog, nem annak kereteit
feszegeti.

Szó nincs arról, hogy annyi át- és feldolgozás
után ne lehetne a daljátékot komolyan venni. A
hagyományos játékmódhoz azonban még az
„idegenlégiósokkal" megerősített társulatban
sincsenek meg a szükséges szakmai feltételek.
A csapat kevés kivétellel olyan, mint a rendőr-
viccben; az egyik olvas, a másik ír: aki énekelni
tud, az játszani nem és fordítva. Ráadásul a
rossz akusztikájú színpadon mikroport segítsé-
ge nélkül kell túlénekelni az egyébként megbíz-
hatóan közreműködő Honvéd Együttes zeneka-
rát, és ezért a szereplők kénytelenek a rivalda
szélén áriázni, partnerük helyett többnyire a né-
zőkre tekintve.

Ács mintha unná az egészet: félreosztja a
szerepeket, nem veszi figyelembe a lehetetlen
körülményeket, és magukra hagyja színészeit. A
vádpontok sorra igazolhatók: a jelenetek statiku-
sak, egyes szereplők negyedórákig is ott felej-
tődnek a ficakban, míg mások dalolnak; még a
színház tehetségesen közreműködő stúdiósai sem

tudnak dinamikát vinni ebbe a toporgásba. Vár-
hegyi Teréz gonosz mostohája egy légynek sem
tudna ártani (a másik szereposztásban Miklósy
Judit legalább alkatilag közelebb áll szerepé-
hez); a két Iluska - Nyáry Bernadett és Kovács
Edina - olyan görcsösen elfogódott, hogy hang-
jukat is alig hallani; Miklósa Erika ugyan elkáp-
ráztat koloratúráriájával és Nagy Gabriella hang-
ja is kedves, de prózai megszólalásuk illúziórom-
bolóan súlytalan a francia királylány szerepében.
Jancsit így meg sem legyinti a királylány szépsé-
ge, ezért nincs tétje a választásnak: nem a hűség
győzedelmeskedik, amikor kitart vérszegény
Iluskája mellett, csak a hódítani akaró koronás nő
csábereje csekély.

És mégis, a rutinmegoldások és balfogások
ellenére felismerhető az érzékien kegyetlen, az
érzelmesen keserű Ács János kezenyoma. A
második felvonásban a tablókép megmozdul, a
háttérben játék ellenpontozza az elöl ácsorgók
dalát, és emberi sorsok bomlanak ki a klisék mö-
gül, három boldogtalan férfi arca.

Haás Vander Péter érzéssel, de hatásvadász
érzelgősségtől mentesen jeleníti meg Bagó sze-
relmes fájdalmát. Bartolo mester ugyanennek a
reménytelen érzelemnek komikus reprezentán-
sa. Tarján Péter bravúros kabinetalakításának
minden mozdulata az imádott királylány lényére
reflektál: elalél a gyönyörtől a számára oly ked-
ves hangot hallgatva, bánatában inni kezd a vitéz
magyar vetélytárs felbukkanásakor, miközben
fineszesen változtatja ruházatát az éppen győz-
tesnek vélt katonák nemzeti viselete szerint.

A szép hangú, színészi kvalitásokban is bő-
velkedő Tóth János francia királya éppen csak
annyira pojáca, amennyire ezt a környezete el-
várja tőle; az unatkozó uralkodó infantilitása vé-
dekezés a kényszerpálya egyéni sorsot felőrlő
mechanizmusa ellen. A szorgalmasan átöltöző
udvari tudóssal szemben ő „kivetkezik magá-
ból": addig dobálja le hatalmát jelképező ruha-
darabjait, míg külsejével hasonul az irigyelt pol-
gárokhoz. (Puskás Tivadar másfajta testi-lelki
sztriptíze rövidebb, egy levetett paróka és egy
szomorkás „civil" pillantás idejére korlátozódik.)

A nadrágszerep örökségének megfelelően a
juhászbojtárból lett huszár arca „lágy és finom,
mint egy gyermeké", de arra nem létezik semmi-
féle etalon, hogy milyen is az „igazi" János vitéz.
Az előadás kulcskérdése, hogy a halványabb női
szereplők mellett mit tehet a két - külsőre ha-
sonló, ám különböző karakterű - szölke címsze-
replő.

Velsz Péter jól mutat a színpadon. Külső
adottságai és képzett, bár kissé magas fekvésű
hangja birtokában a győzedelmes, karakán nép-
mesei figura konvencionálisabb megoldása felé
hajlik, aminek hitelessége a fokozatosan meg-
szerzett színpadi tapasztalatok gyarapodásán
múlik majd.

MAGYAR JUDIT KATALIN

IHAJLA, RUZSÁM!
KACSÓH-BAKONYI-HELTAI: JÁNOS VITÉZ
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Nyáry Bernadett (Iluska) és Czvetkó Sándor
(Jancsi)

Czvetkó Sándor nagyobb rutinjával együtt is
hátrányos helyzetből startol; kis hangterjedelme
és rossz énektechnikája miatt istenkísértés volt
ráosztani ezt a szerepet. No de nem véletlenül
vált Félőlényből Élőlénnyé Ács korábbi rendezé-
sében, keményen megküzd a szerepével! Szük-
ségből erényt kovácsol: Kukorica Jancsi az ő
megformálásában ironikus, játékos színezetet
kap. Hős népfi helyett egy hamiskás szemű, kari-
kás ostort pattogtató hellén pásztora magyar ró-
nán, aki úgy örül a tündérpalástnak, mint egy
gyerek, de Bagó furulyaszavára csapot-papot,
még a holtából feltámadott Iluskát is feledve ira-
modik hazafelé.

A történet cukormázát sejthetően a harmadik
felvonás rideg illúziótlansága lenne hivatott
megkeseríteni. Ács és Menczel Tündérországa
színesen fluoreszkáló, kemény sziklákból áll. Itt
nem úsznak bárányfelhők az égen, mint az első
felvonásban, az Élet Tavának környéke holt vi-
dék, s a tündérek sem boldog, virágkoszorús le-
ányok, hanem hideg, fémcsillogású lények. Nem
csoda, hogy Bagó elkívánkozik a szerelem e si-
vatagából, ahol madár is csak Jancsi delíriumá-
ban jár.

A látványorgiában azonban a színészek má-
sodlagossá válnak, riadtan téblábolnak csupán a
csodára várva, statisztává degradálódnak a
repülő boszorkány, szétváló sziklák, a vízesést
imitáló füst és a kínkeservesen megelevenedő
rózsa mellett. Pedig éppen ez az a gondolati be-
fejezés, ami a rendező önlelkéből fakad. Ha meg
tudná valósítani, ha bízna a mese erejében és a
játék hatalmában. De a puszta technika emberek
nélkül olyan, mint az a csalfa délibáb az utolsó
képben, amit az egyik előadáson véletlenül for-
dítva vetítettek az égre.

Kacsóh Pongrác-Bakonyi Károly-Heltai Jenő: János
vitéz (Arany János Színház)

Díszlet: Menczel Róbert m. v., Selmeczi Thuolt György
Jelmez: Csík György m. v. Koreográfia: Juhász Anikó.
Dramaturg: Vörös Róbert m. v. Rendezőasszisztens:

Szabó Sipos Márta. Vezényel: Kühner György m. v. és
Selmeczy György m. v. Rendezte: Ács János.
Szereplők: Czvetkó Sándor-Velsz Péter f. h., Kovács
Edina m. v.-Nyáry Bernadett, Miklósy Judit-Várhegyi
Teréz, Haás Vander Péter, Csuja Imre-Hankó Attila,
Peczkay Endre, Bíró József, Móni Ottó, Aranyos
Nikolett-Kisfalvy Krisztina, Puskás Tivadar-Tóth
János m. v., Miklósa Erika m. v.-Nagy Gabriella m. v.,

Tarján Péter, valamint az Arany János Színház stúdió-
sai.

Peczkay Endre (A falu csősze) és Várhegyi Teréz
(A gonosz mostoha) (Keleti Éva felvételei)


