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Már a meghívó 1000 évet 
tévedett – 2017 helyett 
1017 április elsejére hív-
ta a nézőket. A nézők értik 
a tréfát, hát eljöttek. Végül 
is a Budavári Házasságkö-
tő terem – palota pompá-
val – igen vonzó helyszín 
a Gálaműsor számára.

Minden menetrend sze-
rint indult, csak kiderült, 
hogy a videó-vetítésnek 
nem lesz hangja. Megol-
dottuk: a mikrofont a lap-
top hangfalához illesztet-
tük. A műsor bevezetőjé-
hez érkezvén, a mikrofon, 
mint hervadt virág konyult 
le a mikrofonállványon. A műsorvezető két-
ségbeesetten állít, a mikrofon újra konyul, 
újra állít, újra konyul. Súlypont hibán javí-
tunk, győztünk. Ez jól indul.

Kedves bevezetőt mond Judák 
Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese Ma-
gyarország legszebb jegyzőasszonya, és 
minden hibátlan.

Kép indul, hang nincs, nem baj – 
Várady Mária a műsor szerkesztője úgy-
is kívülről fújja az egész anyagot, hát 
zsebből idézi Darvas Ferenc zenéjét, 
szövegét. A kiváló zeneszerző minden 
stílusban, műfajban otthon van, Darvas 
Ferenc állandó alkotó társa Szőke István 
JászaiMari-díjas rendezőnek.

Aztán élő zene következik, nem le-
het gikszer. Megérkezik a sztárvendég: 
Bregyán Péter Jászai Mari-díjas szín-
művészt nagy szeretettel, nagy tapssal 

Április elseje az örményeknél
Hinni kell a népi szokásoknak. Április 1. a tréfák, vidámságok, apró csínyek napja. Aki 
ezen a napon gálaműsort rendez, az készüljön fel a legrosszabbra.

köszöntjük. Fény derül örmény származá-
sára is, számunkra ez mind a színészi, mind 
az emberi nagyság nem elhanyagolható té-
nyezője. Nemzeti Színház – Osztrovszkij 
Erdő: jó nézni a Bregyán Péter - Mihá-
lyi Győző párost; Pétert a tragikus színészt 

A Budavári Házasságkötő teremben

Várady Mária
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gyönyörű szakállá-
val, szálfa-szép terme-
tével. Rövid váltások-
kal újabb páros a kor-
csolyabajnoki múlttal is 
rendelkező Tímár Éva 
(érdemes művész, Já-
szai Mari-díjas) remek 
úriasszonyával, aztán 
berepül a képbe Kubik 
Anna szőkén, kék jel-
mezben (Fekete Má-
ria munkái). Szép mint 
az álom és egyben erő-
teljes tragika. Még néz-
nénk, de akkor holnapig 
itt leszünk. 

Végszóra egymás-
ra borul Anna és Pé-
ter, - mi pedig váltunk a Hervé Nebáncsvi-
rág dalára. Denise zárdanövendék álnéven 
a színházban kuplét énekel: Jani, Juci, s a 
dal értő fülekre talál.

Mickolc: Büchner Danton halála. Jaj, 
az elektronika halála is! Elmegy az áram. 
A műsorvezető megoldja:…Kedves néző-
ink, fáradjanak át a kis terembe, ahol ör-
mény sütemények és üdítő várja önöket!” 

Szünet.
A biztosító kapcsolót megtalálják a min-

dent megoldó fiúk Balogh Jenő vezetésé-
vel, és folytathatjuk az előadást. A han-
gulat még javult is! És folyik-csordogál a 
műsorfolyam, Bregyán Pétertől titkokat, 
háttércinkosságokat tudunk meg a profi 
színház kemény műfajáról. A Szőke István 
jegyezte előadások dinamikájáról, a hatal-
mas teljesítmények mögöttes küzdelmei-
ről, - tizennégy színmű-stációban érzékel-
tetve a színész kálváriáját. Mert ez szak-
rális áldozat. Ha nem járjuk végig a Gol-
gotát, nem jár jutalmul a csúcs elérése. És 
ott fönn a keresztre-feszítés élménye, ami 

megmarad a NÉZŐBEN. Szőke István a 
lehetetlent ostromolta minden rendezésé-
vel. Világirodalom, Shakespeare, magyar 
drámák, népszínművek, adaptációk, farce-
ok. Nem finomkodott munkatársaival-szí-
nészeivel, akik mindig kitartottak mellette. 
Miért? Sokan érezzük a választ. 

Legendás volt a próbákon felcsattanó 
tapsa, ami örömöt jelzett; instrukciója, ami 
bizarr fogalomtársítással terelte helyes 
útra a szerepével küzdő színészt; energiát 
adott a próbán, példát mutatva!

Felkészültséget és tudást követelt: A ve-
lencei kalmár pécsi színrevitelekor vallás-
ismereti kurzusra járt munkatársaival. Elő-
adásáról a pécsi főrabbi, Berger István írt 
megfontolt szép kritikát. Számon tartot-
ták mindenütt, ahol megfordult. Az ál-
lóvizet felkavarta, a színházi formanyel-
vet megújította, új tartalmakat közvetített. 
Bregyán Péter főszerepről főszerepre tár-
sult a lélek és sors ábrázolásában.

A Gálaműsor nagy hatású előadója He-
gedűs Valér zongoraművész. Liszt Ferenc 

Schupp Gabriella színművész, Bregyán Péter színművész, Andor Edit 
énekművész és Hegedüs Valér zongoraművész
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II. rapszódiáját bravúros könnyedséggel 
adta elő. S a közönség hosszú vastapssal 
köszönte meg a játékot. 

Andor Edit énekművész igazgatónő 
érett szép produkciót mutatott be, mind-
három áriában-dalban finom árnyalatokkal 
élve. Rendkívüli tánckészsége megcsillant 
a Verdi Álarcosbál Oszkárjában. Schupp 
Gabriella tartalmas szerepekből építi pá-
lyáját, ami nagy jövőt sejtet. Bellini, Ver-
di, Hervé, Kodály, Tolcsvay dallamai ezen 
az estén méltón csendültek fel.

10 éves a Budavári Örmény Színház, 10. 
Örmény Nemzetiségi Napot tartottunk az 
I. kerületben, ahol hangsúlyt fektettünk az 
örmény származású művészek előadásá-
ra. S kiderült, a színházban mindig játszot-
tak örmény származású színészek: Flóri-
án Antal, Bregyán Péter, Keresztes Ildi-
kó, László Károly, Szabó Anikó, Kalamár 
György, Voith Ági, Várady Mária. Nagy-
tekintélyű, kiváló kvalitású alkotótársak 
együtt a magyar színjátszás hazai templo-
maiban: Mikó István, Koltai Róbert, Mi-
hályi Győző, Helyey László, Gergely Ró-
bert, Rajhona Ádám, Szilágyi Tibor, Tol-
nai Miklós, Boros Zoltán, Máté Krisztián, 
Kőmíves Mihály, Jónás Judit. És még sok 
előadásban, sokan mások.

Meglepetés számunkra, hogy körünk-
ben köszönthettük Ötves Erzsébetet, Mó-
kát, aki igazán április elsején született. Ő 
maga az örmény vidámság, életerő, finom 
elegancia, csillogó szeretet megtestesítője. 
Isten éltesse sokáig!

Végezetül Csepreghy Ferenc A piros bu-
gyelláris népszínmű jelenetével zártunk. 
Kaposvár vállalta az előadás létrehozását 
Molnár Piroska és Bregyán Péter fősze-
replésével. Először 1976-ban hódított Csil-
lag Pali huszárőrmester, Nyugat-Magyar-
országon, majd 1993-ban  Sepsiszentgyör-
gyön Bregyán Péter megformálásában. 

Ma is felizzik a dal ajkán, bölcs tehetsége 
áldásként hull a közönségre.

Köszönet illeti Szűcs Enikő képviselőt 
az örmény ízek asztalra varázsolásáért.  
Sasvári-Merza Krisztina elnökhelyettes 
betegen is teljesítette feladatát. 

Köszönjük a Budavári Önkormányzat 
támogatását.

Örömmel hallgattuk Judák Barnabásné 
dr.Varga-Kovács Emese aljegyzőasszony-
nak a szép köszöntőjét, akit a közönség 
szívébe zárta.

Tanulság: 1. Április elsején a technika 
ördöge a szokásosnál elevenebb, betartott 
nekünk.

2. A magyarörmény publikum szeretete 
határtalan. 

3. Nem véletlen, hogy április elsején 
senki nem akar házasságot kötni!!!!

Várady Mária elnök

Tarnaszentmária temploma (Cikk a köv. oldalon)


