
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-
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Szakácsi Sándor (Don Quijote) és Molnár Piroska (Dulcinea) a La Mancha lovagja pécsi előadásában
(Tóth László felvétele)

Szakácsi Sándoré Don Quijotéval, a má-
sik Molnár Piroskáé Aldonza szerepével.

Szakácsiról évek óta tudjuk, hogy jól
énekel, rendkívül muzikális, s e könnye-
debb, fiatalosabb zenés műfajhoz belül-ről
van köze. A romantikus szenvedélyek, a
szentimentális érzemények sem idege-nek
tőle, erre éppen az utolsó vígszínházi
szerepében, a Sev i l la c s i l laga Don San-
cho-alakításával adott példát. Testalkata -
melyben furcsán összegeződik egy ka-
masz égimeszelősége egy megtermett férfi
szikárságával - és karikírozásra is képe-
sítő mozgáskészsége önmagában is elénk
vetíti Don Quijote alakját. De adódik a
lovag a színész habitusából, mentalitásá-
ból is. Szakácsiban sok van a cervantesi
hősből, akit letűnt idők hite és eszméi ve-
zérelnek, s folyton megbotlik a realitá-
sokban. Ő is őrzi valahol a világmegváltás
szándékát s azokat az álmokat, amelyek
esetleg naivságnak hatnak, de titkon
fölényt és kritikát rejtenek magukban. Azt
hiszem, minden színész, minden mű-vész
Don Quijote egy kicsit, hiszen arra tette
fel az életét, hogy szubjektív, belül
megtörténő csodákat hívjon elő. Hinnie
kell, hogy a látomás fontosabb a látvány-
nál, s a belső valóság lényegibb a külső-
nél. Ilyen értelemben éppúgy elitember,
ahogyan Szerb Antal annak nevezi Don
Quijote de la Manchát. S ugyanakkor
elméleti ember is, abban a vonatkozásban,
ahogy Thomas Mann minősíti Cervantes
lovagját: doktrinér, akinek elvei csődöt
mondanak a gyakorlatban. Ez a kis
elkalandozás is igazolja talán, hogy
Szakácsi a maga Don Quijote-i valóságá-
ban áll előttünk. S erről az életszagú tőről
fakad Molnár Piroska Aldonzája is. Mol-
nár Piroska vehemensebb, korosabb, ter-
metesebb és cselédebb szolgáló, mint a
nemrégi pesti színházbeli La Mancha
Aldonzája, Pápai Erika. S így igazabb.
Hiszen a fiatal, csinos, vonzó Pápai Eri

kát nem sok választja el attól, hogy való-
ban Dulcinea lehessen. Talán csak a felmo-
sórongy. Molnár-Aldonza azonban sem-
milyen tekintetben nem felel meg annak a
képnek, amelyet az ábrándos lelkületű
lovag a szíve hölgyéről alkotott. S tudja
magáról, hogy illúziót csak rombolni tud,
teremteni nem. Aldonza inadekvát hely-
zetének tragikumát játssza el a színésznő
lehengerlő dinamizmussal. Ez az aszszony
jobb sorsra érdemes - mert hiszen ki nem
az? -, ha mégoly durva és közönséges is.
Nem taszító, mert kiszolgáltatottsága teszi
ilyenné. Karcos, csontig keményedett nő,
sőt nőstény. Ha hagyná magát megérinteni
a lovag finomságától, éteri tisztaságától és
költőiségétől, akkor a saját életét nem
tudná tovább elviselni. Védekezik tehát,
elszántan, kétségbe-esetten, támadóan.
Mit is tehetne egyebet, ha nincs más
lehetősége a túlélésre? A lovagok mennek,
de az Aldonzáknak maradni kell.

Molnár Piroska - a többiekkel ellen-
tétben - elengedi maga mellett a váltás
lehetőségét. Azt, amire módot ad a játék a
játékban keret. A Don Quijote-történetet
ugyanis egy börtönben játsszák el szedett-
vedett rabok, kihallgatásra és büntetésre
várók: a spanyol inkvizíció áldozatai. Itt
mutatja be regényhősének kalandjait a
lefogott Miguel Cervantes, bizonyítási
eljárásként a cellaközi perben, a rab-társak
aktív közreműködésével. Szakácsi
kifordítja-befordítja magát. Cervantesként
okos, meggyőző, filozofikus, darabon be-
lüli és kívüli közönsége számára egyaránt
kommentál, hirdeti a hit kultuszát. Don
Quijotéjára páncélt húz - poézisből -,
esetlenségében is szuggesztívnek ábrá-
zolja. Olykor még Cervantese öniróniáját
is belevegyíti figurája hősi pózaiba. Part-
nere a hordóhasú és érző szívű Sancho
Panza, Stenczer Béla bájosan bumfordi
alakításában. Sipos László a foglyok kö-
zött nagyhangú, kemény, vagabund Kor-
mányzót formál, a mutatványban pedig
joviális, kedélyes, józan paraszti eszű Fo-
gadóst. (Egyébként Sipos olyan Kormány-
zót játszik, aki énekelni nemigen tud.
Vagy Kormányzóként ad elő olyan Foga-
dóst, aki kissé botfülű. Harmadik variációt
nem merek feltételezni. . .) Molnár
Piroska azonban nem vesz fel új figurát a
rögtönzött színjátékhoz. Személyében a
börtönfalak között, a félsötétben ott ül-
dögél az igazi Aldonza. Alaposan eltalálta
a szerep. Cervantes úr kiváló ösztönnel
oldotta meg a szereposztást...

Szakácsi megold mást is. A szentendrei
két estén - meghűlés vagy túlerőltetés

dőt. Sem a pécsiek, sem a Központi Jegy-
iroda, sem a Szabadtéri Színpadok Igaz-
gatósága nem tudott felvilágosítást adni
arról, hogy kihez-mihez tartozik a pécsiek
vendégjátéka, s hol lehet rá jegyet venni.
A bemutató napján Szentendrén egyetlen
plakát sem jelzi az előadás szín-helyét, de
aki véletlenül eltéblábol a városházáig,
azt egy filctollal rótt „üzenet" várja, hogy
a jegyek a művelődési házban (az hol
van?) vagy a Szentendrei Teát-rum
pénztárában kaphatók. Utóbbinak kihalt
fülkéjében csak egy elárvult tábla
kókadozik: zárva. Ennyi hányattatás után
az ember a simább megoldást választja, és
egyszerűen jegytelenül bemegy (ha te-
heti). Többen ezt az utat követik - ilyen-
olyan szinten bennfentesek -, s mindjárt le
is foglalják az első három-négy sort,
„leültetve" pulóvereket és egyéb cókmó-
kokat. Aztán amikor a fizető vendégek
megérkeznek, be kell érniük a hátrányos
helyzetű hátsóbb sorokkal. Nem lázon-
ganak. Talán beletörődtek abba, hogy ez
már a nyári színház sajátossága. A fenn-
tartók kirámolnak 10-20-50 sor széket,
anélkül hogy a soroknak emelkedése len-
ne, büféről nem gondoskodnak, mellék-
helyiségre ne is számítsunk, aztán kine-
vezik teátrumnak, s elkérnek száz forintot
a belépőért. Újabban még a dohányzást is
megtiltják isten szabad ege alatt. Itt,
Szentendrén is, ahol pedig semmi nincs
fából. A dohányos néző sem: rá-gyújtana
a szünet nélkül folyó előadás alatt, annál
is inkább, mert irritálja, hogy a nyári
színházi produkciót befogadó cég nem
tesz eleget alapvető elvárásoknak - lett
légyen az a közönségé vagy a fellépő
társulaté -, nem nyújt semmit, éppen csak
(tiltó) hatalmának gyakorlásával véteti
magát észre. Ám hagyjuk az infra-
struktúrát, térjünk rá az előadásra, mely
kedves, megható, szeretetteljes asszisz-
tálás két szép találkozáshoz. Az egyik



színháztörténet

következményeképpen - nincs egészen a
hangjánál. A színész ugyan birtokában
van a szerep által megkövetelt hanganyag-
nak, de most nem próbálkozik a maga-
sabb régiók kiéneklésével. Nem kockáz-
tatja, hogy kínos elcsuklásra kerüljön sor.
Amit nem tud kidalolni, azt eljátssza. S
nem hiányolja senki a fel nem csendült
hangmagasságokat, talán mert épp e szí-
nészi trouvaille-tól válnak az énekszámok
tánczenei koktél helyett drámai erejű
betétekké. A Dulcineához intézett val-
lomás például rendkívüli líraiságával, lágy
szépségével nyűgözi le a nézőt. Azt a
gyönyörű káprázatot kelti, hogy egy min-
nesanger vagy egy igazi romantikus hős
tévedt ide közénk a XX. századba. Akit
látunk, el kell siratnunk, mert talán mind
egy szálig kivesztek mára hozzá hasonló
emberpéldányok. Ahogy Szakácsi felidézi
a letűnt korok letűnt alakját, egy darabka
irigyelni való múltat villant fel előttünk.
Molnár Piroska szintén drámai kifejező-
erővel operál, s az előadás talán legszebb
pillanatait hozza létre Aldonza „protest
songja" során. Molnárban is benne van a
zene, minden porcikájában - én erre a
felismerésre még a Hyppolit, a lakáj lát-tán
jutottam -, de amit itt csinál, az meszsze
meghaladja a képzett hangot mutató,
tisztes énekesi teljesítményt. Tragédiát
dalol ki magából, fájdalmasat és félelme-
teset, szemrehányót és szívszorítót. Így
döbbent rá minket, hogy kénytelen szű-
kölve menekülni az erényektől, melyeket
a révedező tekintetű lovag ráaggatott.
Amikor tiltakozó szólama végén össze-
törten lerogy a szalmára, hirtelen meg-
érezzük benne Dulcinea lelkét. S ahogy a
porban fekvő lovag a bokájára teszi kezét,
attól mintha az ártatlanság fénylő foltja
maradna ott Aldonza bőrén. Persze ez is
csak hiábavalóság. Hiszen ahhoz, hogy az
a tenyérnyi tisztaság érték legyen, a
goromba és semmirekellő öszvér-
hajcsárok helyett újabb fennkölt, nemes
és fogékony Don Quijotéknak kellene
érkezniük. De vannak-e még? Vagy való-
ban a manchai volt az utolsó lovag?

Wassermann-Leigh: La Mancha lovagja (Pécsi
Nyári Színház)

Fordította: Blum Tamás. Díszlet: Bach-
mann Zoltán. Jelmez: Péter Anna. Karigaz-
gató: Lakner Tamás. Rendezőassziszten Nagy
Judit. Vezényel: Hevesi András. Rendezte:
Bagossy László.

Szereplők: Szakácsi Sándor, Stenczer Béla,
Juhász László, Molnár Piroska, Sipos László,
Gőz László, Spindler Béla, Dávid Marianna,
Nagy Éva, Besenczi Árpád, Nagy Judit, Krum
Ádám, Bognár József, Darnai Ferenc, Lődör
Jenő, Lukács Szaniszló, Porvay József.

SZIGÉTHY GÁBOR

Dajka Margit utolsó
mosolya

Nagyanyámék konyhasarkában nagy, fes-
tett láda állt. Annak rendje és módja sze-
rint benne ládafia, amelyben értékesebb
holmikat tartott nagyszülém. A láda tete-
jén mindig éppen-fontos dolgok súlyo-
sodtak, ritkán nyílt meg s tárta fel titkait a
családi kincstár. Már nagyobbacska vol-

tam, amikor nagyanyám egy almaszagú
délutánon megmutatta, micsoda csoda is
az a ládafia. Nagy ládában kisebb láda, s
ráadásul, ha a ládafiát kiemeljük helyé-
ből, alatta még egy kis titkos üreg - a lá-
dafia rejtekfiókja. Ott őrizték a család leg-
féltettebb kincseit. Békésen ölelkezett a
csendben, sötétben hajdani szerelmes le-
vél, kitüntetés a nagy háborúból, múlt
századi ezüstpénz, apám naplójának meg-
sárgult maradék lapjai, régi jegygyűrű,
koszorúforgács rég volt esküvőről, gyász-
szalag, töltényhüvely. Múltdarabok, ér-
tékek.

Dajka Margit 1930.


