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Még a hold is feljő

A Hamupipőke Szentendrén

Még egy nyár és huszadik születésnapját
köszöntheti a Szentendrei Teátrum. Las-
san két évtizede annak, hogy a főiskolás
Zsámbéki Gábor és az ötlet megvalósító-
jaként Békés András, Békés István iro-
dalmi tanácsadásával, színházat álmodott
Szentendre bűvös-bájos főterére. Szín-
házat a térre, a házacskák és a templom
tövébe. Színházat, mégpedig úgy, hogy az
ne váljék el sem a helyszíntől, sem a napi
élettől. Játsszék benne a lakóház, a
szentély éppúgy, mint az ott lakók
kíváncsi nézőserege. Még akkor is, ha a
történet, a cselekmény távoli napjainktól.
Teátrum alakult, hogy népi játékokat
mutasson be a magyarországi színjátszás
kezdeteiből, s hogy kihasználva a tér adta
lehetőségeket, vígoperákkal, zenés játé-
kokkal szórakoztassa a nagyérdeműt.

Hőskor volt az az idő. Akkor még nem
termett minden bokorban nyári színház,
akkor még nem volt „minden magára
valamit is adó városban" - ahogy ma
mondani szokás - szabadtéri előadás.
Dehogyis fordulhatott volna elő, hogy a
televízió riportere - szinte erőszakosan
várva a feleletet - adja szájba interjúala-
nyainak a választ: elegük volt mára nyári
rumliból, unják a fölfordulást. Pedig bo-
csássuk előre, az idei évad - fölidézve a
Scapin Jörfaugjainak előző esztendei jeles
produkcióját és bemutatva a Hamupipőkét
- a teátrum legméltóbb évadjainak egyike
volt.

Méltó, mégpedig a szónak abban a
nemes értelmében, ahogy annakidején a
Szentendrei Teátrum zászlót bontott: ha a
játék a múltból szól is, a játéktér, a nyári
égbolt úgy kívánja, együtt kell élni Szent-
endre valóságával. Természetesen vannak
ennek olyan igen egyszerű és kézenfekvő
megjelenési formái is, mint hogy játsza-
nak a teret övező házak és boltocskák,
hogy használják a sikátorokat és az utcák
emelkedését-lejtését, hogy ne legyen va-
lóságos színpad, legföljebb egyetlen do-
bogó adjon a játéknak magaslatot, hogy
előadás előtt fagylaltot kínáljanak, hisz
Szentendre egyik mai „nevezetessége" a
Görög utcai fagylaltozó, hogy színészek,
zenészek, rendező elvegyüljön a közön-
séggel az előadás előtt a leendő színtéren.
Mindez igen kedves, önként adódó

játékossága lehet a produkciónak, amely
közel hozza a művészt és nézőjét.

Békés András nem ezen a nyáron mu-
tatta meg először, hogy mestere az élet-
teremtésnek, a valóság és színház ekként
létrehozott együttélésének. Mint ahogy
azt is pontosan érti-érzi, hogy a könnyed
és semmiképpen sem könnyű kézzel ke-
zelt operajátszásnak ragyogó helyszíne a
szentendrei beszögellés a templom és a
házacskák tövében. Mostani Hamupipő-
ke-rendezése szellemiségében és a meg-
valósítás módjában tökéletes folytatása
annak a sorozatnak - talán nem túlzás
megelőlegezni a sorozat lehetőségét -,
amelyet két esztendeje a Szerelmi bájital
pontosan kidolgozott közeljátékokra és
rögtönzésekre épült nagyszerű előadásá-
val megkezdett. Amint Donizetti vígope-
rája és énekesei örömmel éltek együtt a
térrel, a közönséggel, a lokálpatrióta
anakronizmusokkal, úgy elevenedett most
meg Hamupipőke mesés története is, érez-
tetve zenészek-énekesek-rendező közös
kedvét és szándékát: igazi színházat
teremteni, amelyben a színjáték osztozik
az énekesi teljesítmény elsődlegességével.

Amint elcsitul a zsibongás, leáll a for-
gatag, elcsendesednek a nézők: egyez-
ményes jelét adva, kezdődhet a játék. A
fölcsendülő nyitány első hangjaira a
magasban halvány tüllfüggönyutánzat lib-
ben át a tér fölött, mintegy emlékeztetve a
Szerelmi bájital nyitóképére. Akkor
ugyanúgy libegett a „színpad" fölött a
függöny, éppígy csipkelődött: tessék, íme
itt a színház, függöny is van, ha arra vártok.
Csipkelődés? Lehet, annak is jó. Vagy
egyszerűen a színpadi varázslat kezdeté-
nek jelzése. Bármelyik legyen is, ma már a
szentendrei operaestek elmaradhatatlan,
állandósított kellékének tekinthető. Erre
utal, hogy Csanády Judit eme két év
előttről megőrzött díszleteleme most
Hoppál Judit tértervében szerepel, ötle-
tesen illeszkedve a díszlet egészének
szellemes megoldásához. Amelyben külö-
nösen jól érvényesül a részelemek össze-
hangoltsága, a kellékek motívumgazdag-
sága éppúgy, mint az ugyancsak Hoppál
Judit tervezte kosztümök karakterizáló-
képessége, tarka változatossága.

Gyermekmeséből teremtődött opera-
színpadra Rossini vígoperának nevezett,
ám sok vonatkozásában inkább a lélekre
hatóan szentimentálisra sikeredett és csak
egyes részleteiben vidámító zenés
darabja, a hamupipőke. A mostoha sorba
jutott s onnan csodás módon trónra
kerülő, jóságos és szépséges leányka tör-

ténetében a szentendrei együttes jó ér-
zékkel fedezte föl az alkalmat: az opera-
előadás attól még hű maradhat szerzőjé-
hez, nem követ el színpadi szentségtö-
rést, ha humorral és csipetnyi iróniával
fűszerezi a játékot.

Békés András rendezése igen pontos.
Színészvezetése - örömmel nevezzük
színésznek az énekeseket, nem mintha ez
rangbéli különbség lenne, inkább csak
minőségi eltérés: az operaénekesi fel-
adatok ezúttal jeles színészi munkával
párosulnak - biztos érzékkel, következetes
gondolkodásmóddal késztette a mű-
vészeket a vígoperai elemek és jelképek
fölerősítésére, amelyek a közeljátékban
teljesedhetnek ki. Ugyanakkor az opera
igényei szerint megőrizte s az énekesi tel-
jesítményeket kiemelendő hatásos fény-
játékokkal erősítette föl azokat a képeket,
amelyek nem nélkülözik a mese drá-
maiságát. Az imigyen szükségszerű el-
lenpontozás kényes egyensúlyát terem-
tette meg és teljesítette ki a rendezés.
Mert mi sem vígjátékibb pillanat, mint
amikor a hercegi álruhába öltözött szolga
kötélhágcsóról ereszkedik alá, hogy
ugyanitt közlekedik spiccéből fölemel-
kedve az egyik gonosz testvér, aki utóbb
dühében a szó szoros értelmében falra
mászik a tér egyik házán a boltrácson,
hogy aztán fönnakadjon a cégbetűkön.
Vagy amint a zord atya hálósipkában
hatalmas, tarka foltos takaró alól kecme-
reg elő. S' mi sem szimbolizálhat jobban
egy vígoperai áriát, mint a Don Magnifico
kezében tartott, majd egyre tovább
adogatott, föl- s letekert pamutgombo-
lyag. Amint e képek és társaik pontos
arányérzékkel, humorral fűszerezett iró-
niával teszik élvezetessé a játékot, a hely
szelleméhez igazodik s egy pillanatra sem
válik hiteltelenné, amikor Don Magnifico
Krúdy Gyula Álmoskönyvéből keresi a
feleletet arra: mit jelent az az álom,
amelyben a szamár madárrá változik.
Majd mintha a világ legtermészetesebb
dolga volna, veti oda Hamupipőkének:
„Súrold fel a Főteret!" Egy percre se
feledjük, Szentendrén és a Főtéren va-
gyunk. A rendezői elgondolás szerint
egyetlen komédiás ötlet sem veszhet
kárba, amely segíti, de egy pillanatra sem
teszi olcsón magamutogatóvá az opera-
előadást.„Békés András rendezése
visszaadja az operai színjátszás hitelét."
Két esztendeje e folyóirat hasábjain írtuk
le e mondatot a Szerelmi bájital
előadásával kapcsolatban. S most már
látszik, a visszaszerzett hitelesség nem
egyetlen be-mutatóra szólt, él tovább. Az
énekesek,



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)


