
RÉVY ESZTER

Ó, azok a régi szép
házasságok!

A Békés megyei Jókai Színház
zenés játékáról

Az igényes, nemes szórakoztatás nehéz
problémáival vidéki színházainknak a
bemutatók magas száma miatt talán
gyakrabban kell felvenniük a küzdelmet,
mint a pestieknek. Napjainkban legtöbb-
ször a polgári irodalom avatott nagysá-
gainak műveit szokás felújítani. Egyrészt
mert a mai közönség még nem szakadt el
annyira a polgári múlttól, hogy ügyesen
kifigurázott fonákságain ne tudna jót
nevetni. Másrészt mert napjaink visszás-
ságairól, ellentmondásairól kevés jó
színdarab született. Önmagunkon jót
nevetni csak akkor lehet, ha a művek nem
kímélve semmit elevenbe vágnak, és
jóindulattal bár, de keményen bírálnak.

A békéscsabai előadás érdekes jelen-
ségre hívta fel a figyelmet. A biztos, jó
irodalmi érzékről tanúskodó összeállítás -
Csoma Sándor dramaturg munkája - és az
ízléses, körültekintő színpadra állítás -
Seregi László vendégrendezése - jó
szórakozást nyújtott. Csak éppen igazi
élményt nem adott a szó színházi értel-
mében. Pontosabban fogalmazva: a kö-
zönség „vette a lapot" (például a hozo-
mányra spekulálást, a tartalmatlan házas-
élet elől a kalandokba menekülést bemu-
tató jelenetekben), de nevetését nem
annyira az irodalmi anyag tartalmassága,
mint inkább a rendezés ötletessége, illetve
a fantáziadús színészi játék váltotta ki.
Ennek az előadásnak a kapcsán is nyil-
vánvalóvá vált, miért arat sikert egy
Molnár Ferenc- vagy Heltai Jenő-játék, de
mitől nem válhat igazán szórakoztató
élménnyé. Mert a mai közönség túlnyomó
többsége számára a polgári világ első-
sorban már csak irodalmi és másodsorban
közvetetten saját élményéből ismert
valóság.

Rácz György összekötőszövege, illetve
keretjátéka nem óhajt aktualizálni, ha-nem
jó érzékkel alkalmazkodik az elő-adott
játékok szerzőinek stílusához. Seregi
László a tőle megszokott ötIetességgel,
humorral kezeli a jelenetek hőseit, és ahol
csak lehet, hagyja színészeit felszabadultan
komédiázni. Más kérdés persze, hogy bár
maguk a darabok bájosak és főleg
szalonképesek, sztereotipiáik miatt nem túl
sok támpontot adhatnak a

színészi fantáziának. Mégis, Csinády Ist-
ván kellemesen korhű díszleteiben szü-
lettek vérbő, nagyszerű alakítások, melyek
közül első helyen Felkai Eszter Lady
Simsét kell megemlítenünk. J. M. Barrie
Az asszony és az írógép című jelenetéről van
szó, melyben Felkai egy ostoba, hiú, de
azért az élet és siker fonákságaiból valamit
mégis felfogó szépasszonyt formál meg
olyan bravúrral, hogy akár pszichológiai
tanulmányt lehetne írni az előttünk
érlelődő jellemről. De bűbájos Courteline
Családi jelenetében épp úgy, mint a
közjátékba illesztett sanzon elő-adásakor.
Érzékeny, sokszínű, sokarcú színésznő,
aki sikerrel kerüli el a csábító, sablonos
megoldásokat. Fodor Zsóka Harsányi
Zsolt Téli lakás című kis játékát egyéni
vonásokkal gazdagította. Párosuk
Felkaival a már említett Barrie-jelenetben
az est legjobban megkomponált
összjátékával örvendeztette meg a közön-
séget. Gálffy László kedves, szellemes
volt Courteline Családi jelenetében. Bicskey
Károly talán a Barrie-műben érezhette jól
magát, de mind Molnár Ferenc
Menyegzőjében, mind Harsányi Téli
lakásában inkább csak mértéktartással
alkalmazott sablonmegoldásokat lát-
hattunk tőle. Telitalálat volt viszont
Körösztös István Férje Gábor Andor
Haspók úr ebédel című jelenetében. Nem

szabad elfeledkeznünk azonban Zsolnai
Júlia nagyszerű karakter-cselédlányáról és
Szerencsi Hugó ravasz Hofer kocsmáro-
sáról a Molnár-, és a Pintér Gyula világfiba
oltott ügyvédbojtárjáról a Harsányi-jele-
netben.

Budai Dénes és Csanak Béla zenéje,
Kellér Dezső, Rácz György és Szép Ernő
versei egészítették ki a Molnár, Heltai,
Harsányi, Barrie, Courteline és Gábor
Andor által a régi szép házasságokról
felrajzolt képet. Most, miután tudjuk,
milyenek voltak a valahaiak, jó lenne
megtudni, vajon milyenek a mai házas-
ságok. Reméljük, a közeljövőben ennek is
szentel valaki egy egész színházi estét.
Vagy talán mai önmagunkon nem tud-
nánk nevetni?

Ó, azok a régi szép házasságok! Zenés irodalmi
show (Békés megyei Jókai Színház). Molnár
Ferenc: Menyegző. Gábor Andor: Haspók úr
ebédel, Barrie: Az asszony és az írógép, Heltai
Jenő: Bábjáték, Harsányi Zsolt: Téli lakás,
Courteline: Családi jelenet.

Rendező: Seregi László. Díszlet: Csinády
István. Jelmez: Fekete Mária. Koreográfus:
Felkai Eszter. Vezényel: Holpert János.

Szereplők: Bicskey Károly, Cseresnyés
Rózsa, Bánky Gábor, Szerencsi Hugó,
Mátyás Jolán, Máhr Ágnes, Bajka Bea,
Zsolnai Júlia, Körösztös István, Szentirmay
Éva, Kornis Piroska, Felkai Eszter, Fodor
Zsóka, Gálffy László, Pintér Gyula.

Jelenet az Ó, azok a régi szép házasságok! című zenés összeállításból
(Békés megyei Jókai Színház) (MTI fotó)


