
arcok és maszkok
Hadd mondjam el, a Józsefvárosi a

következő évadtól teljes játékrendű szín-
házzá válik, szerdai szünnappal. E dön-
téssel, valamint a színház körülményei-
nek vonzóbbá tételével, propagandánk
javításával igyekszünk népszerűbbé tenni
a Józsefvárosi Színházat, és látogatottsági
tervszámunkat 198i-re hetvenöt százalékra
terveztük.

Úgy gondolom, a problémán leginkább a
közönségszervezés segíthetne...

Vajda: -- A színház közönségszervezése
lényegében egyező a Budapesten
kialakulttal. A Népszínháznak két szer-
vezési osztálya van, egy vidéki és egy
fővárosi. Az utóbbi áll egy vezetőből és
három jutalékos közönségszervezőből,
akik a két budapesti színházunkat látják el.
Körülbelül kilencszáz üzemmel van
kapcsolatunk. Naponta figyeljük mindkét
fővárosi színház statisztikáit, s ebből
megállapítható, hogy a József-városiban
kétszázötven fizető vendég esetén
átlagosan kétszáz néző az üzemi
szervezőkön keresztül kapta a jegyét.
Érdekes módon ez az arány a Várszín-
házban valamivel kedvezőbb: ott, noha a
színház nehezebben megközelíthető,
többen váltanak a pénztárnál jegyet.

-- Közönségszervezés tekintetében eldőlt-e
már az, ami művészeti szempontból eldőlni
látszik : a színház törzsközönségének melyik
rétegét kívánják megtartani?

Vajda: - Malonyai elvtárs már említette,
hogy a végleges műsorterv még nem
alakult ki teljes egészében. Végül is mi
ketten tavaly augusztusban kezdtük a
munkát, s azóta legföljebb tapasztalatokat
szerezhettünk egy folyamatban. Egyéni
véleményemet mondom: nem egy szűkebb
réteg igényeit kell kielégítenünk, de nem
is szállíthatjuk le igényeinket valami
népszerűségi alsó határra. Sokrétű
művészi munka folyik ebben a
színházban, s mindegyik-nek meg kell
találnia a megfelelő közönséget.

Számomra a legdöntőbb, hogy kö-
zönségünk legjelentősebb részeként meg-
nyerhessük az ifjúságot. Nem gyermek-
előadásokra gondolok. A színház egyik
feladata: olyan jellegű darabokat olyan
módon mutassunk be, hogy azok a fia-
talok, akik a többi színházba nem vagy
alig járnak, hozzánk eljöjjenek.

Malonyai: Ez már az említett köz-
művelődési célkitűzéseink miatt is lé-
nyeges. Ma a színház közönségének
körülbelül harmincöt százaléka fiatal, s ez
nagyon örvendetes eredmény. Ehhez pedig
nekünk is alkalmazkodnunk kell.

KROÓ ANDRÁS

Egy perc volt
az életünk...

Az Emily Dickinson életéről szóló rend-
hagyó monodráma után újból különös
színdarabot láthat Budapest
színházalátogató közönsége. A téma
ezúttal Csehov magánélete, mondhatnánk
címparafrázissal. Anna Habeck-Adameck
Anton Pavlovics Csehovnak és Olga
Leonardova Knyippernek, a moszkvai
Művész Szín-ház nagy hírű
színésznőjének szerelmé-ről és furcsa
házasságáról készített dara-bot. Aszót azért
hangsúlyozom, mert az írónő nem annyira
írói, mint inkább szerkesztői, kompilálói
munkát végzett. Az Egy perc volt az
életünk.... a két rend-kívüli ember
ezerötszáz levelének egyes részleteiből,
illetve Csehov utolsó bemutatott négy
színdarabjának válogatott jeleneteiből állt
össze.

A színpadi mű Csehov életének utolsó
hat éve alatt játszódik. Akkor, amikor az
írót Jaltába, kényszerű száműzetésbe küldi
betegsége, a színésznőt pedig Moszkvában
fogja rendkívüli tehetsége, a színház
varázsa. A kommunikáció természetes
eszköze tehát a levél. Azok a levelek,
amelyeket - Pethes György rendező szavai
szerint - „egyaránt átsző humor és
rezignáció; amelyek közéleti dolgokról
csakúgy szólnak, mint magánéletük
apróságairól".

A levelekre épült írói vállalkozás
érdekes, a Csehov-téma figyelemre méltó.
A szerző egyrészt kihasználja benne azt a
legtöbbünkben meglevő érdeklődést,
amely a nagy emberek ismeretlen életét
övezi, másrészt az élet által felkínált
gazdag nyersanyagból kifejti az irodalom
számára megmunkálható költői történetet.
Ám ez a sujet hatalmas lehetőségei
ellenére vagy éppen azok miatt sokféle-
képpen értelmezhető. A játékhoz mellé-
kelt előszavában az írónő maga is sok-féle
módját veti fel a levelek csoportosí-
tásának. Így említi a „levelekben kifejtett,
az életről, a művészetről, a szerelemről
vallott, máig érvényes reális társadalmi
nézeteket és filozófiai gondolatokat"; a
„Csehovnak ebben az időben írt drámai
műveinek keletkezésével, előadásával és
hatásával kapcsolatos érdekes
vallomásokat"; Csehov és Olga csoda-
szép, „az egész orosz irodalomban a

legszebbek közé tartozó" szerelmi ma-
nifesztumait; illetve azokat a véleménye-
ket, amelyek alapján képet kaphatunk
arról, hogy Csehov miként gondolkozott
korának kiemelkedő íróiról.

Érzésem szerint azonban a színpadi
játékban - noha érthetően, de nem biztos,
hogy helyesen - a szerző főként a szerelmi
manifesztumokra szűkítette a levelek
anyagát, s azok súlyát még tovább növelte
a Sirály, a Ványa bácsi, a Három nővér és a
Cseresznyéskert válogatott részleteivel,
amelyek szintén mind a szerelemről
szólnak. Ezzel a színdarab elvesztette az
intarzia élénkítő hatását, betét és
törzsanyag túlságosan is hasonult
egymáshoz.

Felhozhatnánk, hogy a levelezés meg-
határozó húrjait szentségtörés lett volna
áthangolni, csakhogy ez gyenge érv volna
akkor, amikor az egész mű (egy új, önálló
alkotás) színvonala és sikere forog
kockán. S véleményem szerint a
szerelmeslevelek közé csempészett vagy
került kakukktojások váratlan nagy hatása
is azt bizonyította, hogy az írónő-nek
legalább olyan tágan kellett volna
értelmeznie a témát, mint ahogyan azt az
előszóban tette. (Hivatkozom itt például
Csehov M, O. Menysikovhoz 1900. január
z8-án kelt levelére, amelyben Tolsztojról
vallott rajongó véleményé-nek adott
hangot..) Ám sok példát nem tudunk
felvonultatni, mert éppen az effélékből
volt kevés a levelekben. Nem le-
szűkítetten a színházi hátteret hiányoltam
- hiszen abból már csak a színésznő miatt
is kiadósan részesültünk -, de a szellemi
miliő hiányzott, a korszakot érzékeltető
motívumok voltak szegényesek. Ezek
híjával a flashback technikával, sőt a
flashback and forth elve alapján egy-
máshoz hol hosszabb szakaszokon ke-
resztül is kérdés-feleletszerűen illesztett,
hol pedig az ellentétekre, a váratlan
vágásokra épített epizódokat néha nehéz
volt követni. Elvégre színházi produkció
esetében a nézőt nem segítik a film
eszközei. Itt nincsenek megváltozott
helyszínek, ruhák és szereplők, amelyek
azonnal eligazítanának az idősíkokban.
Sőt az Egy perc volt az életünk...-ben végig
egyetlen megosztott díszlet van --tegyük
hozzá: kitűnő (Koltai János munkája). A
színpadot tulajdonképpen két szobabelső
uralja. Az egyik pólust Olga Knyipper
melegséget sugárzó öltözőjének sarka
képviseli, a másikat Csehov kicsit a
művészet elvont, követhetetlen, jelképes
világát is kifejező fehéres fény-ben játszó
munkaasztala jelenti. E fölött



RÓNA KATALIN

Jutalomjáték?

A Fővárosi Operettszínház Zsebszínház
egyszemélyes zenés játékkal örvendez-tette
meg musicalszínésznőjét, Galambos Erzsit.
Monomusical egy színész-nőre - ez a Lola
Blau. Jutalomjáték-nak, bravúrszerepnek is
fölfogható. De vajon fölfogható-e?

lebeg a köröző sirály, amely a betegség és
távolság szabdalta szerelmi történetben a
boldogság elérhetetlen ma-darának látszik.
A két távoli helyet szimbolizáló kulissza
között pedig - két további helyszínt jelölve
- egy kanapé és egy fehér pad van
elhelyezve. Az előző Csehov moszkvai
szobájának részlete, az utóbbi a
színdarabbetétek stilizált helye. A
helyszínek tehát bezár-nak bennünket, s
képzeletünk is csak akkor segíthet rajtunk,
ha az irodalmi szövegek eléggé
koncepciózusan kapcsolódnak egymáshoz.

A Madách Színház egyetemi szín-padi
előadása ismét lehetőséget nyújtott két
kiváló színésznek, a darabban dísz-
lettervezőként már remekelt Koltai Já-
nosnak és Psota Irénnek önmaga kibon-
takoztatására. Ehhez nyilvánvalóan hoz-
zásegítette őket az is, hogy Pethes György,
aki - nyilatkozata szerint -
színészcentrikus rendező, hagyta, hogy
önálló szárnyra kapjanak. Mindketten
magas színvonalat képviseltek.

Koltai János az írónő által láttatni akart
Csehov-portré alapvonásait találta el
pompásan. Önironikus, szemlélődően okos
írót alakított. Viszonylag harsányabb
színeit is úgy használta, hogy azzal
Csehov fegyelmezett alakját, sokszor
szemérmesen ki nem mondott gondolatait
ne sértse. A legtöbbször jól
egyensúlyozott ironikus és komoly hang-
vétel között, egy percig sem sajnáltatta
magát Csehovként. Játéka pontos és
megbízható volt. Gyengeségének csak azt
éreztem, hogy a jól eltalált meghatározó
karakteren belül nem mindig ár-nyalt
eléggé. Ez a legszembeötlőbb a
színdarabbetétekben volt, amelyekben
hanghordozása, színészi habitusa nem

ütött el az íróétól, s így új információt
aligha közölt a figuráról.

Psota Irén lenyűgöző Olga Knyippert
formált. Psota hangja és artikulációja
rendkívül jellemző, nehéz dolga van,
amikor el akarja felejtetni, ki bújik meg a
szerep mögött. Olgát azonban hangilag is
tökéletesen győzte. Gesz-tusai,
mozdulatai pedig, amelyek mindig is
legerősebb oldalát jelentették, most külön
tanulmányt érdemelnek. Kezével alig
csinált valamit. Kéz- és ujjtartása mégis
folyton súlyt s jelentőséget nyert. Olyan
volt, mintha egy reneszánsz kép
Madonnájához tartozott volna. Nemegy-
szer meg kifejező és értelmező arcjátéka
teremtett átkötési lehetőséget az egyes
levélrészletek között. Olgájáról el-hittük,
hogy magánéletében is jelen van a
szellemi nagyság. Psota Irén talán pályája
egyik legjobb alakítását nyújtotta Koltai
János partnereként. Öröm volt újra
főszerepben látni.

Pethes György finoman és ízlésesen, a
Csehov-darabok atmoszféráját meg-őrizve
rendezte a produkciót. Legszebb
pillanataiként a találkozások és elválások
szinte csak suhanó árnyát érzékel-tető
megoldását emelhetjük ki.

Lényegi nyitott kérdése a megvalósí-
tásnak, véleményem szerint, az a para-
doxon, hogy nem árt-e meg a költői
témának az ábrázolás tömény költőisége?
Hogy nem vette-e kicsit túl komolyan az
értelmezés a nehéz szerelem Csehov és
Olga Knyipper által néha nagyon is
játékosan, néha meg éppen tárgyilagosan
látott témáját? Hogy nem fordult-e kissé
önmaga ellen-tétébe a túllirizált
interpretáció a Csajkovszkij h-moll
szimfóniájából vett részlet és a
színdarabbetétek alatt is folyvást szóló
érzelmes orosz zeneszámok miatt?

A darab
Bécs, 1938. Egy fiatal színésznő élete első
szerepére készül, s alig akarja meg-hallani
a figyelmeztető szavakat, alig hajlandó
észrevenni a figyelmeztető jeleket. Ez a
kor nem őrá vár, nem az ő színészetére
van szükség. Bécsből Svájcba, majd
onnan Amerikába vezet útja. Ünnepelt
énekesnő lesz, hogy aztán visszatérve
Európába, megértse: még a háború utáni
világ is tartogathat számára tragédiát.

A Lola Blau képet ad egy korról, ha
nagyon felszínesen is. Túlegyszerűsítve
ugyan, de végigszáguld egy korszakon.
Georg Kreisler a szövegíró és komponista
-, aki maga is végigélte a drámai
esztendőket, aki maga sem lehetett ün-
nepelt szerző a háborús Ausztriában, úgy
találta, hogy egy vázlatos történet és a
dalok mindent elmondhatnak a korról,
hogy egy jó színésznő általuk mélyre-ható
vallomást tehet az emberségről, a
színészetről. Georg Kreisler pontosan
ismeri a színházat, a színpadot. Tudja, mi
kell ahhoz, hogy még egy nem túlzottan
eredeti korképet, egy édeskés me-
lodrámába átcsapó történetet is szín-
padképessé lehessen tenni. S néhol még
arra is kísérletet tesz, hogy a magán-
tragédia világába beáramoljon a külső
világ, és sajátos fényt kapjon a kor
megvilágításában.

A zene
Sláger, kuplé, song, édeskésen lírai,
hevítően erőteljes, fülbemászó és iro-
nikusan távolságtartó - ilyenek Georg
Kreisler dallamai a Lola Blau zenéjében.
Ha úgy tetszik, a szerző ebben is profi,
tudja, hogyan kell összeválogatni dalait
úgy, hogy azok minden ízlésnek megfe-
leljenek. Különbözőket, hogy mindenki
megtalálja benne a magáét, mégis ér-

Koltai János és Psota Irén az Egy perc volt az életünk... előadásán (MTI fotó - Danis Barna felv.)


