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Leszakadt az ágy

Tömöry Péter: Síp a tökre

Á hetedik évfolyamába lépő Kisvárdai
Várszínház ezen a nyáron is - a vendég-
játékok fogadása mellett - eredeti mű
bemutatásával kedveskedett híveinek.

Tömöry Pétert eddig rendezőként
tartottuk számon, most azonban mint
kétrészes zenés komédia szövegírója
mutatkozott be. A Síp a tökre című játék
erdélyi környezetet választott, székelyek,
szászok élnek együtt a valami-kori
múltban, úr és szolga vesz erőt egymáson;
hol a furfang, hol pedig a társadalmi
különbségekből adódó erő-viszonyok
szabják meg az események menetét.

Tömöry amolyan népszínművet írt,
fölhasználva egy vándormotívumot, mely -
például s igen hatásosan - a Puccini-
Forzano Gianni Schicchi című
vígoperájában járta be a világot: a ravasz
szolgalegény a meghalt úr képében diktál
végrendeletet, de nem a gazdag megbízói,
hanem a saját maga javára hagyatkozik
benne. (Az egész történetet - ügyetlenül és
illetlenül - elmeséli a műsorfüzet, lelőve
előre a csattanót.)

A baj csak az, hogy Tömöry Péter
nemigen bővíti új mozzanatokkal a készen
kapott anyagot; a helyszín sem nagyon
értelmezhető a közönség számára: a szász
házaspár egyik tagja cigányos
hanghordozásból indítva vált át svábos
akcentusra, a másik - a férfi - mindvégig
alföldiesen deklamál; maga a játéktér -
Menczel Róbert munkája - pedig inkább
egy zöldvendéglő benyomását kelti a
nézőben. Ugyanez mond-ható el a zenéről
- melyet Mikó István szerzett (ő
egyszersmind főszerepet ját-szik),
közreműködik a Pastoral együttes -:
németes tinglitangli, Victor Máté-s
musical és magyar popfolk zene keveréke.
Barbinek Péter (ő is szereplő) s részben
Mikó dalszövegei megfelelnek a zenei
szintnek s az előadás vidám szó-
kimondásának.

Mert az utóbbi a lényeg: jó hangulatú,
tempós játék született a rendező Halasi
Imre vállalkozásából, a közönség afféle
tévézés közbeni hangulatban él együtt a
színpadon folyó történéssel, szépen öl-
tözötten is itt-ott napraforgómagot ro

pogtatva, rágógumit pukkantva, ciga-
rettázva kommentálja az eseményeket,
biztatja a szívéhez nőtt szereplőket. Nyári
előadás ez; nem csapja be a látogatóit oly
módon, hogy jobbat ad nekik a vártnál s
reméltnél.

A képernyőről jól ismert színészek is
remekül érzik magukat az előadáson. Igazi
lelke a produkciónak - miként a kisvárdai
játékok egészének - Mikó István. Ő
alakítja Boncius atyát, aki oldalra vágó,
merev pillantással igyekszik leplezni kéj-
s pénzsóvár természetét, de kilóg a
reverenda alól - nem a ló-láb, hanem a
csizmába bújtatott halina-nadrág, főként,
amikor Boncius atya nagy kedvvel
bokázik, táncol, dalol, együtt a többiekkel.
Gondosan fölépített gagek egész sorával
dolgozza ki a figurát (nyilván a rendező is
segíti ebben). Pompás, amikor
ujjpattintgatással hívja föl magára a vén
tökéletlen, Bodó Orbán (Szabó Gyula)
figyelmét, majd jellegzetes mozdulatokkal
irányítja lejjebb s lejjebb az öregember
tekintetét, hogy aztán szavai
meghallgatására ösztökélje. Fejét úgy
járatja a fekete reverenda fölött, mint a
bűvész a lepel mögül előbukkanó
varázsgolyót. Beleül egy ízben Fruzsina
asszony (Kovács Nóra) ott felejtett
kötésébe, a tű fenéken szúr-ja, ám ő
túlteszi magát a kellemetlenségen, s
szórakozottan folytatja a kötést, majd
unottan abbahagyja. Álszent, alamuszi,
rámenős és flegma egy személy-ben.

Szabó Gyula - azaz bodófalvi Bodó
Orbán - hosszúra eresztett szép ősz ha-
jával s lecsüngő, ragasztott bajuszával -
jókedvűen mammog, csücsörít, sipákol és
dörmög; rángó ujjaival alul s felül
„bigyerészné", valahányszor megpillant-ja
Julist, a szemre- s kedvére való szolgálót,
aki aztán érdekből s félreértésből
hozzámegy az élősdi, vén zsugorihoz
(mert a fondor Boncius atya féltékennyé
tette őt Andrásra, a kedvesére). Kitűnően
táncol, buzgón ugrabugrál Szabó Gyula;
nemcsak szájjal győzi a fiatalokat.

Jánkó András, a szolga - Nemcsák
Károly - csak a második részben, Bodó
Orbán utánzójaként jut érdemleges
szerephez, addig csak fut, robog, félté-
kenykedik - hiszen vén s vénülő, tehetős
férfiak legyeskednek a zabolátlan vérű
Julis körül. Nemcsák szerepléséhez
fűződik a S í p a tökre előadásának egyetlen
meglepő, váratlan mozzanata: óriási
ugrással vetődik a számára elő-készített
halottas ágyba - s az leszakad eme
teherpróbától. Közönség és sze

replőgárda fölvillanyozódik ettől, s a
rommá lett bútordarab nyílt színi hely-
reállítása s a barkácsolás rögtönzött
megszövegezése némiképp kárpótol a
megíratlan lehetőségekért.

Barbinek Péter a szász nagygazda,
Zakariás Ézsaiás mezében s maszkjában -
ki tudja, miért - a bődüléseivel, sajátos
hangsúlyaival azt próbálja elhitetni, hogy
Kállai Ferenc alakítja a szerepet. Ám őt is
hálásan fogadja a közönség;
mozgáskultúrája - ahogyan csizmatalp-
szélen billeg - figyelemre méltó. Egy-egy
vonással jellemzett figurát állít elénk Tahi
József és Cseke Péter: Tahi a süket jegyző,
aki a légycsapójával többet foglalkozik,
mint a végrendelet meg-formálásával,
igaz, illő járandóságáról azért nem
feledkezik meg. Cseke Péter az okulárés
írnok; kalapját lúdtollak díszítik (ez merő
praktikum egyszersmind), és bögyös ludak
képzettársítása támad benne Julisról is.
Julisról, akit Vándor Éva játszik,
igyekezettel és humoros vénával, de nem
forr tőle igazán az idén csak kevéssé hűvös
kisvárdai levegő.

Az álmokban bogarászó szász gazd-
asszony soványka szerepével Kovács Nóra
nem tud mit kezdeni; legfőbb erénye, hogy
vállalja groteszkre igazított megjelenését.
Matolcsy Zsuzsa jelmezei - a jegyző
kivételével (lehetne kályha-fűtő is) - jók; a
díszlet kiaknázatlan hatáselemeit
érzékeltetik.

Tömöry Péter: Síp a tökre (Kisvárdai Vár-
színház)

Közreműködik: Pastoral együttes. Díszlet:
Menczel Róbert. Jelmez: Matolcsy Zsuzsa.
Dramaturg: Böhm György. Asszisztens:
Tucsni András. Zeneszerző: Mikó István.
Versek: Barbinek Péter. Rendező: Halasi
Imre.

Szereplők: Mikó István, Kovács Nóra,
Szabó Gyula, Barbinek Péter, Nemcsák
Károly, Vándor Éva, Tahi József, Cseke
Péter.


