
miként akkor is, szerepformálásukban,
jelenlétükben és játékosságukban, alak-
jukban és a lélek rezdüléseiben is viselik,
élik figurájukat. Békés András biztos ren-
dezői érzékkel ezúttal is úgy válogatta ki
operaénekeseit, mondjuk inkább úgy,
partnereit, hogy megteremthesse velük
az együtt játszás jóleső örömét.

Hamupipőke jóra intő szerepét érzelmi
könnyedséggel, fölényes technikai tudás-
sal, személyiségének tiszta bájával for-
mázza magávalragadóan Pánczél Éva. Esz-
közei finomak, természetesek, egyszerűek.
Képes arra, hogy csipetnyi iróniával is fűsze-
rezze Hamupipőke alakját. Ahogy titokza-
tosan, figyelmeztetőn fölemeli mutató-
ujját, s ilyenkor halvány, ám sokat sejtető
mosoly suhan át arcán, az pontosan érzé-
kelteti: Pánczél Éva érti-tudja a játékot. A
színpadi megfogalmazás éppoly természe-
tes számára, mint az énekesi teljesítmény.

A bumfordi, pipiskedő, gonosz testvér-
pár megjelenítői - Sudlik Mária és
Zempléni Mária - hatásos színészi
technikával és nagyszerű operaénekesi
jelenléttel teremtenek kacagtató alakot.
Ok ketten mindent tudnak és mindent
meg is tesznek, amit vígoperában a
vidámításért lehetséges. Sudlik Mária
tenyeres-talpas bővérű humora épp
ellentéte Zempléni Mária spiccen tipegő,
akrobatasikerekre törő groteszk
iróniájának. Épp ezért megjelenés-ben és
szerepformálásban oly bravúrosan
egészítik ki egymást, hogy az már maga a
színpadi tökély. Mindezt természetesen
teszi teljessé hibátlan énekművészetük.
Szép példáját adják: éneklés és színpadi
játék nincs egymás ellenére, nem akadá-
lyozza egymást, épp ellenkezőleg, egymást
kiegészítve egységet alkotnak.

Miként ez az egység jelenik meg Gre-
gor József Don Magnifico-formálásában
is. Gregor játékos szenvedélye, förgete-
ges humora, ellenállhatatlan tréfás kedve
jól érvényesül és együtt él operaművészi
virtuozitásával.

Szentendrén Sárkány Kázmér találé-
kony mesei alakot hozott Dandini, a her-
ceget játszó szolga népi alakjában. Ko-
vács Attila tisztán, fegyelmezetten, való-
színűleg szerepe szerint kevésbé színe-
sen hozta Ramiro herceg alakját. A neve-
lőt, jól illeszkedve az együttesbe, Kenes-
sey Gábor énekelte. A szólisták mellett a
látványos előadás statisztériája és a zene-
kar teljes szívvel-lélekkel vett részt a
játékban, szolgálva és élvezve az együtt
játszást, a nemes szórakoztatást. S tud-
juk, csak az együtt játszás emez öröme
tehet teljessé egy ilyen előadást.

Végül, de legkevésbé sem utolsósor-
ban: a Szentendrei Teátrum előadásának
zenei vezetője és karmestere ismét igazi
játszótársa volt a rendezőnek és a színé-
szeknek. Selmeczi György - nem először
írjuk le örömmel - különös színházi ér-
zékkel rendelkezik. Nemcsak nagyszerű
zenész szakember, s így pontos irányítója
a zenekarnak, hanem játékos könnyed-
séggel és természetességgel vesz részt
jelenlétével-lényével maga is a játékban,
teremt így együtt alkotótársaival tökéle-
tes, sokoldalú színházi élményt.

A Szentendrei Teátrum - ezt jóleső
érzéssel immár harmadik esztendeje
nyugtázhatjuk - némi sikeres és sikerte-
lenebb, mert stílus nélküli kalandozás
után - visszatalált önmaga útjára. A két
operaelőadás és a Scapin furfangjainak
vígjátéki hangjával meglelte azt a stílust,
amely e terecske sajátja. A csillagok
állása és a hold följötte, akárcsak a Hamu-
pipőkében, kedvez a teátrumnak. A példa
mutatja, élni lehet és kell vele!

Rossini: Hamupipőke (Szentendrei Teátrum)
Fordította: Huszár Klára. Díszlet-jelmez:

Hoppál Judit. A rendező munkatársai: Merczel
Mária, Lehoczky Orsolya. Karmester: Sel-
meczi György. Rendezte: Békés András.

Szereplők: Kovács Attila, Sárkány Kázmér,
Gregor József, Zempléni Mária, Sudlik Mária,
Pánczél Éva, Kenessey Gábor.

KŐHÁTI ZSOLT

Egy népszínmű rétegei

Móricz Sári bírója Kisvárdán

Nem volt oktalan vállalkozás színre vinni
Móricz Zsigmond csaknem nyolcvan-
esztendős darabját, a Sári bírót a kisvár-
dai téglavármaradvány tövében.

Ez a nyírségi ihletésű népszínmű eleve
sikerre számíthatott a szabolcsi nézők
körében, hát még a kisvárdai nyári játé-
kokhoz odanőtt, helybéli származású,
közkedvelt Mikó István zenei gondozá-
sában, fölléptével. Még az ábrázolt s a
mai kor egynémely hasonlósága is kezére
játszott a rendező Halasi Imrének. „Ret-
tenetes ez a drágaság. Meggebed az
ember tülle" - már a címszereplő első
mondatára fölkapjuk a fejünket, s tagad-
hatatlan az is, hogy az elénk táruló példá-
zatnak - harminchárom évi bíráskodás
után adjuk már át a helyet egy fiatalabb-
nak - is van „üzenete". Bár az egész játék
amolyan kedvesen maradi szórakoztatás.
Falvédő-bölcselkedésre épül: úgy hiszik
az asszonyok, hogy ők irányítják a férfi-
népet, pedig valójában mégiscsak az tör-
ténik, amit az „erősebb nem" eltökél. S a
Sári bíró előadásának ilyen jellegű, a csa-
ládi életre, férj-feleség, szülő-gyermek
kapcsolatára vonatkozó fő- és mellékböl-
csességei ma is jóízű derűt fakasztanak a
nézőtéren, hangosan ismételgeti őket a
közönség, mintha tévét figyelnének. Vál-
toznak hát az idők, de az ízlés, a dolgok
szemlélete sokkalta kevésbé módosul.

Eredményként kell tehát számon tar-
tanunk, hogy a kisvárdai Sári bíró mér-
téktartó a hatásvadászatban és nem ízlés-
telen. Kényelmes tempójú az előadás, de
itt-ott kellőképp fölgyorsul. Menczel Ró-
bert díszletei - módos parasztporta be-
lülről s kívülről - jól illeszkednek a hátte-
ret adó váromladék hangulatához: igen,
efféle feudális romok árnyékában történ-
tek meg a Sári bíró-féle históriák.

A szereplőgárda sikeresen birkózik meg
az íző nyelvjárásból fakadó szakmai
nehézségekkel. Hacser Józsa mint bíró-né
- szerencsés választás; a népszerű pesti
művésznő győzi is hanggal, mozgásbeli
indulattal (igen szép, ízléses népi
ünneplőbe öltöztetik őt a bíróválasztás
alkalmából). Ha kell, hanyatt esve haran-
goz a lábaival, söprűvel kaszabol, s végül
- mi mást tehet - bölcsen lehiggad,
nyájaskodik, tudomásul veszi a megvál-

Sudlik Mária és Gregor József a szentendrei Hamupipőkében (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



arcok és maszkok

tozott erőviszonyokat. Kedves jelenség a
címszerepben Simor Ottó: visszafogott
komédiázással tárja föl a figura benső ér-
tékeit. (A másik szereposztásban Szabó
Gyula játszott.) Természetesen megint
Mikó a valódi főszereplő. Anélkül, hogy
szántszándékkal tolakodnék a többiek elé.
Varnyú hálás szerep is, a darab egyik
mozgatoja. Mikó István szapora oldalpil-
ingással jeleníti meg, tarisznyaja állandóan
megtelni kész elcsent holmival. Pompás,
ahogyan megtaszítja magát ivás köz-ben,
hogy a pohár tartalma minél gyorsabban
nyelődjék el: a pálinkától egész ábrázata
kéjesen összeborzong. Jó alakitás Tahi
József Jóskája (Nemcsak Károly is
játszotta ezt a szerepet), együgyűség és
derekasság vegyüléke ez a bírófiú. Barbi-
nek Péter erőteljes Pengő Kovácsa érdemel
még említést a férfigárdából.

A női szereplők közül Egervári Klára
Verónija méltán kelt harsány vidámságot.
Manci (Vándor Éva) és Lizi (Tallós Rita)
Jóskáért vetélkedő kettősében az a jó talá-
lat, hogy alkatilag teljesen különböznek
egymástól. Az talán már a darab hibája is,
hogy Liziben nemigen látjuk a bíróné fiata-
labb változatát, a Sári bírói hagyomány
továbbéltetőjét, a férfiak ügyes(nek vélt)
leendő kormányzóját. Mindamellett Tallós
Rita kedves és természetes.

Popzenei hanghatásokkal kísért, nép-dal
és magyar nóta határán mozgó zenei
anyagot társított az előadáshoz Mikó Ista

van. Időnként a hatvanas évekre és jele-
nünkre kacsintó megoldásokkal („bele-
sodorja" a muzsikába Mikó a Jöjj el, kék

hajú lány-t s a csipkés kombinéról daloló
Sógorokat).

Mostanság szenvedélyes viták folynak a
közönségízlésről, a szórakoztatás
kívánatos irányairól, üzletről, művészetről.
Népszínművek elővétele is mind gyako-
ribb jelenség. Kellő mértéktartással - s a
kisvárdai előadás ilyen volt - az efféle
törekvések nem kárhoztathatók. Sőt, eset-
leg még az is elképzelhető - a kisvárdai
előadás nem ilyen volt -, hogy a színre
vivők megpróbálnak rekonstruálni egy-egy
hajdani népszínmű-produkciót, föl-kutatva
az eredeti zenei anyagot, föl-idézve a
korabeli látványvilágot stb., tán még a
játékstílust is. Ha ez olyan buzgalommal
történnék, mint -mondjuk - egy Csehov-
mű előadásinak rekonstrukciója, még
színháztörténeti jelentősége is lehetne az
ügynek, a megnemesített szórakoztatás
pozitív hozadékán túl.

Móricz Zsigmond-Mikó István: Sári bíró
(Kisvárdai Várszinház)

Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Pastoral
együttes. Asszisztens: dr. Tucsni András.
Rendezte: Halasi Imre.

Szereplők: Simor Ottó, Hacser Józsa, Tahi
József, Kovács Nóra, Barbinek Péter, Tallós
Rita, Sipos András, Vándor Éva, Egervári
Klára, Zsolnai András, Mikó István, Simén-
falvi Lajos.

STUBER ANDREA

A lovag és szíve hölgye

Szakácsi Sándor es Molnár Piroska
a La Mancha lovagjában

Azt gondolnánk, ha van egy színészünk,
akit az isten is La Mancha lovagjának te-
remtett, akkor bizonyos időközönként jog-
gal és sikerre számítva elő lehet venni Dale
Wassermann es Mitch Leigh zenés játékát.
Hiszen az ideális alkatú színész ezt a
főszerepet huszonöt és negyvenöt éves
kora között akár újra meg újra el-játszhatja.
A mai p é n z h a j h á s z ó -nézőcsa-
logató szlrnvilágban voltaképpen érthetetlen is,
ha mind ez idáig egyetlen rendezőnek sem
jutott eszébe kiosztani Szakácsi Sándorra
Cervantes-Don Quijote szerepét, ebben a
darabban, amely bár-mikor számíthat a
közönség tetszésére. Az ötlet meg nem
születése annál is furcsább, mert a húsképű
lovagot nemigen lepte be a por a
világirodalmi könyves-polcon.
Ellenkezőleg, határozottan konjunktúrája
mutatkozik színpadainkon az utóbbi
időben. A tavalyi nyári szezonban Kerényi
Imre vitte színre Vészi Endre művét, a Don
Quijote utolsó kalandját, idén Malgot
István rendezte meg Gyurkó László
Búsképű lovagját, az elmúlt évadban pedig
a Pesti Színházban láthattuk a
Wassermann-Mitch-féle zenés változatot,
Nagy Viktor főiskolai hallgató ren-
dezésében. Elismerésre méltó vizsgapro-
dukció volt: hatásosan ijesztő és ijesztően
hatásos. A musicalt most a Pécsi Nyári
Színház társulata mutatta be három
alkalommal Pécsett, kétszer Fertő-rákoson,
majd ismét kétszer Szentendrén. Bagossy
László, a Pécsi Nyári Szín-ház igazgatója,
az előadás rendezője bizonyára így
vélekedett: tudok egy (sőt két!) színészt,
akire passzol a darab, s ez elég nyomós ok
a színre vitelre. Ebben neki tökéletesen
igaza volt, de mivel az általános gyakorlat
más, a vállalkozást akár jutalomjátéknak is
tekinthetjük. Egy színész és egy színésznő
lubickolásának a vágyott szerepben,
mindenki örömére. Jutalomjáték - némi
malíciával - azon néző számára is, ki abba
a kivételezett helyzetbe került, hogy
sikerült megnéznie a produkciót - és látnia
is belőle vala-mit -, mondjuk a szentendrei
két este egyikén. A szervezés ugyanis oly
tapintatosan háttérbe vonult, hogy szívós és
ki-tartó nyomozásra késztette az érdeklő-

Móricz Zsigmond: Sári bíró (Kisvárdai Várszínház).
Mikó István (Varnyú) és Tahi József (Jóska) (MTI-fotó - Oláh Tibor felvétele)


