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A Békéscsabai Jókai Színház vendégszerepelt Nagyváradon a Festum Varadinum rendezvénysorozat keretében

Játékos hadüzenet az elmúlásnak
Patikamérlegen kiszá-

mított spontaneitás-

sal adta elő Örkény Ist-

ván Macskajáték című 

darabját a békéscsa-

bai színház szerda este 

Nagyváradon a Festum 

Varadinum programso-

rozat részeként.

„Mindnyájan akarunk egy-
mástól valamit. Csak az 
öregektől nem akar már 

senki semmit. De ha az öregek 
akarnak egymástól valamit, azon 
mi nevetünk.” Mottója is lehetne 
ez a három mondat Örkény István 
Macskajátékának vagy inkább – 
az egypercesek nagymesterének 
szelleméhez hűen – a szinopszi-
sa. A valóságmagja. Ami egyúttal 
azt is megmagyarázza, miért lett 
olyan gyorsan népszerű világszer-
te a kisregény drámaváltozata: 
kontinensenként az emberek kül-
sőleg különbözhetnek egymástól, 
de érzelemviláguk helytől és időtől 
függetlenül alig változik. Az érzel-
meken nem fog az idő, nem öreg-
szenek. Ezt mondja az idézett há-
rom mondat, és erről szól a drá-
maváltozat eligazító szerzői uta-
sítása is: „Mi, emberek, csak egy-
féleképpen tudunk szenvedni és 
örülni, akár az élet elején, akár a 
végén tartunk; joggal mondhat-
juk hát, hogy ha sírva, ha nevetve: 
a színpadon mi magunk is ott va-

gyunk. E groteszk történet főhő-
se özvegy Orbán Béláné, s a darab 
valójában az ő véget nem érő vitá-
ja, szájaskodó, alakoskodó, még a 
hazugságtól sem visszariadó pör-
lekedése mindenkivel, aki körül-
veszi. Körömszakadtáig harcol, 
hogy zűrzavaros, értelmetlen és 
reménytelen szerelmét ráerősza-
kolja a világra. A természet törvé-
nyei ellen harcol, mert semmibe 
veszi az öregséget, és hadat üzen a 
halálnak. Bukásra ítélt küzdelem 
ez, mégis ő lesz a győztese – igaz, 
drágán fizet érte.” Az idei Festum 
Varadinum eseménysorozatába 
bekapcsolódott Szigligeti Színház 
programpaneljének egyik legsike-
rültebb előadását, Örkény Macska-
játékát a Békéscsabai Jókai Szín-
ház mutatta be Nagyváradon. Ju-
hász Róza rendezése, Felkai Esz-
ter (Orbánné), Fodor Zsóka (Giza), 
Mészáros Mihály (Csermlényi) és 
Tarsoly Krisztina (Egérke) alakí-
tása ugyanis tökéletesen illeszke-
dett az idézett Örkény-gondolat-
menetbe. Különösen tetszett a vég-
játék interpretációja: több másik 
előadással ellentétben nem hang-
súlyozták túl a tulajdonképpeni 
„macskajátékot”, nem vitték el a je-
lenetet a marcangoló önirónia felé, 
hanem sikerült olyan patikamér-
legen kiszámított spontaneitással 
előadniuk, mintha valóban abban 
a pillanatban született volna meg 
az ötlet: beszéd helyett nyivákol-
junk egy kicsit. A zárójelenet nagy-
szerű, mindannyiunk által ismert 
alapszituációja: az egymástól távol 
élő, de írásban, telefonon, sőt gon-
dolatban is folyton mindent meg-
beszélő Szkalla lányok, amikor ti-
zenhat év elteltével találkoznak, 
nem tudnak mit mondani egymás-

nak. Nemcsak a félresikerült mér-
gezésből éledező Orbánné hiszi 
azt, hogy nővérét, Gizát csak ha-
lálba átívelő álmában látja, de Giza 
is rádöbben arra, hogy szépnek, 
tartalmasnak hitt élete, egyálta-
lán nem az, aminek hitte. Ezért áll 
elő a Léta-projekttel, aminek értel-
mét Orbánné egyáltalán nem látja. 
Tiltakozása a gyermekkoruk szín-
helyére való visszatérés ellen való-
jában a hérakleitoszi örök igazság 
orbánnés újrafogalmazása: két-
szer nem lehet ugyanabba a folyó-
ba lépni. Ő egyszerűbb megoldást 
kínál: átnyávogja Egérkét, és ját-

szani kezdenek. Neki lesz igaza: 
Giza akaratán kívül kikényszerül 
az okos, bölcs, az igazi érzelmeket 
sok beszéddel helyettesítő elefánt-
csonttornyából, és pillanatok alatt 
rádöbben, ezúttal is az örökmozgó, 
harsány, idős nő létére bakfislány-
ként viselkedő húga látja jobban 
a helyzetet, azt, hogy az életet s a 
halált igazi, szívből fakadó játék-
kal lehet csak kicselezni és a vég-
ső búcsút elodázni. Nagyszerű elő-
adásán kívül a vendégszínház egy 
különleges, megható ajándékkal 
is készült a nagyváradi közönség, 
illetve a színészkollégák számá-

ra: Seregi Zoltán igazgató jelentet-
te be, hogy a nemrég sajnálatosan 
eltávozott V. Csíky Ibolya lányát, a 
fiatal Vindis Andrea színművész-
nőt kérték fel édesanyja helyett, 
Cs. Bruckner Adelaida szerepére 
anélkül, hogy kínos igyekezettel 
idősre maszkírozták volna. Teli-
találat lett: újfent bebizonyosodott, 
hogy nem a leleményes maszkíro-
zás, hanem a szöveg adta lehető-
ség megfelelő kiaknázása és köz-
vetítése jelzi az igazi színészi ala-
kítás értékének a mértékét.
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Groteszk történet, bukásra ítélt harc. Orbánné szerepét Felkai Eszter játssza a békéscsabai előadásban 

Könyv jelent meg Széles 
Anna színésznőről
Medgyessy Éva Széles Anna: 
Az örök Anikó című könyvét 
mutatják be május 25-én, csü-
törtökön 17 órától a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház emele-
ti előcsarnokában. Széles An-
na színésznőről és Medgyessy 
Évával Visky András beszélget 
– közölte a színház. A Polis Ki-
adó gondozásában megjelent 
kötet Széles Anna színész pá-
lyáját tekinti át, mely egyedül-
álló az 1960–90-es évek erdélyi, 
illetve romániai és magyaror-
szági színház- és filmtörténe-
tében. Széles Anna 1965–1989 
között volt a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház tagja, Ma-
gyarországra költözését köve-
tően Budapesten játszott. Már 
főiskolai évei alatt nemzetkö-
zi fesztiválokon díjazott román 
filmekben szerepelt, majd tele-
víziós személyiség a bukares-
ti magyar tévében, filmszerep-
lő számos magyarországi pro-
dukcióban. A kötet három egy-
másra tevődő és egymást ki-
egészítő réteg összefonódása. 
Egyrészt a színésznő nyilat-
kozik életéről, pályafutásáról. 
Másrészt Medgyessy Éva szín-
háztörténész és író, a művész-
nő pályafutásának szemtanú-
jaként és szakemberként a tár-
sadalmi, politikai, művészeti 

hátteret megvilágító kommen-
tárokat és szakmai kiegészíté-
seket fűz a Széles Anna emlé-
kezéséhez. Harmadik rétege-
ként a filmes és színházi ese-
ményeket, előadásokat doku-
mentáló újságcikkek, riportok 
vonatkozó részleteit idézi fel a 
kötet. A könyv méltó kiegészí-
tése a gazdag képanyag valódi 
ritkaságoknak számító illuszt-
rációkkal, amelyek a kortársa-
kat és a kor film- és színpadi 
művészetét egyaránt felidézik.

KRÓNIKA

Emberi és állati törvények dzsungele  

Az idei évad utolsó nagyszínpa-
di bemutatójaként a Dés–Gesz-
ti–Békés szerzőhármas A dzsun-
gel könyve című klasszikussá vált 
magyar musicaljét vitte színre 
a szatmárnémeti Harag György 
Társulat művészeivel Nagy Re-
gina rendező. A népszerű da-
rab szatmári bemutatóját szer-
dán láthatta a közönség, szom-
baton 16, majd vasárnap 10 órá-
tól is megtekitnetik az érdeklő-
dők A dzsungel könyvét. A pre-
miert megelőző sajtóbeszélgeté-
sen a társulat művészeti igazgató-

ja, Bessenyei Gedő István elmond-
ta, a társulat ezt az előadást évek-
kel ezelőtt már játszotta ugyan, 
de nem felújításról van szó, ha-
nem újrabetanulásról, hiszen a 
stáb egy része változott, és sok az 
új szereplő is. „Az előadást az idén 
diákbérletben tűztük műsorra, de 
a jövő évadban a felnőtteket is meg 
szeretnénk szólítani vele, hiszen 
ezt a történetet és ez a produkci-
ót minden korosztály a sajátjának 
érezheti – ősztől majd a választ-
ható bérletcsomagban is szere-
pelni fog” – tette hozzá a társulat-

vezető. Nagy Regina rendező az 
előadásban az állatok világának 
törvényeit szerette volna bemutat-
ni, illetve azt, hogy az őserdő lakói 
milyen hűen ragaszkodnak a sza-
bályokhoz, valamint az emberek 
világának kétszínűségét is ki kí-
vánta emelni. „Nagyon szeretem 
ezt a darabot, hiszen nagyszerű a 
zenéje, a dalszövegei zseniálisak, 
és a dramaturgiája megismétel-
hetetlen. Nagyon szépen kirajzo-
lódik benne az állatok és az em-
berek világa közötti óriási különb-
ség” – véli az előadás rendezője.

Az idei évad utolsó bemutatója. A dzsungel könyve hétvégén is látható a szatmárnémeti színházban
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