
zelmeikben egyformákat, hogy minél
mélyebbre hassanak, hogy a vázlatosra fogott
történetet, a felszínes háttérrajzot, a lazán
egymáshoz kapcsolódó cse-
lekményláncszemeket megpróbálják
összefogni, magukkal sodorni.

A feladat
Mindebből következik, hogy a. színész-nő
leckéje nem is olyan könnyű. Életet
varázsolni egy csak halvány körvonalakkal
megrajzolt sorsba, megkapaszkodni az
igencsak billenékeny fordulatokba, olyan
helyzeteket átélni, még inkább megélni,
amelyek nem többek színpadi jelzéseknél -
nem kis színészi feladat, S még kevésbé
tekinthető olyan nagy lehetőségnek, amelyet
a színpad, a darab kínál. A Lola Blau
esetében inkább olyan színészi feladatról
beszél-hetünk, amelyben a művészen múlik,
hogy a darab helyett megteremtse a drámát,
hogy a. látszólag bravúrszerepből maga
varázsoljon -- ha tehetsége engedi - bravúros
alakítást.

A színésznő

Amint megjelenik, amint bemutatkozik, az
első, számára még érthetetlen telefonokat
hallgatja, az első táviratot olvassa, Lola Blau
naiv, a világra rácso- dálkozó, csak a
színészetben gondolkodó fiatal nő, aki a.
világ zajai, rohanása elől az áhított színpadi
szerep erődrendszerében keres menedéket.

Lola Blau Galambos Erzsi megfogal-
mazásában a valóságból mit sem értő, a
világot föl nem fedező ember, aki egyre-
másra olyan helyzetekkel találja szemben
magát, amelyek sodrában kénytelen-kelletlen
tudomást kell vennie a valóságról. S máris
játékának lényegénél vagyunk. Galambos
Erzsi megteremti a színésznő emberi arcát is.
A helyzet

fölött, a vázlatos jelzésekből hoz létre
embert. Érző és értő, szenvedő és a siker
fényében ragyogó, játékos és kemény embert,
varázslatos és megtört asszonyt.

Galambos Erzsi láthatatlan partnerekkel
beszél, vitatkozik úgy, hogy szinte látjuk a
másikat. Mögötte egy világ omlik össze, és
ezt is érzékeltetni tudja. Teljes színészi
repertoárt vonultat föl az elképzelt
színházigazgató előtt. Ez a hol komoly, hol
ironikus, hol vidám, hol tragikus színpadi
ajánlkozás Galambos Erzsi játékának
legnagyobb teljesítménye. Benne van a
rajongás a színpadért, benne a színésznő
sokoldalúsága, benne a. megalázottság, a
félelem a sikertelenségtől, az egyre idegesebb
kapkodás s mégis a hit önnön színészi
képességében.

Galambos Erzsi tud csillogni, és tud
hirtelen elszürkülni, a legnagyobb vi
dámságból kétségbeesett fájdalomba át-
csapni. Úgy váltogatja színeit, hangulatait,
hogy egy pillanatra sem lankad-hat a
figyelem, a színésznőre rácsodálkozó
nyeglepetés,

A színésznő nevet, táncol, énekel.
Szomorkás, boldog, izgató, hűséges,
megindító, kétségbeesett. Kiéli tempera-
mentumát, de ha kell, visszafogja ma-gát,
képes a színészi távolságtartásra is,
Galambos Erzsi nem enged a csábítás--nak.
Ez az az előadás ugyanis, amely-ben minden
szó, minden dal poentírozásra vár, s nagy a
veszélye a túljátszásnak. Ízlés kell ennek
elkerüléséhez és arányérzék. Galambos Erzsi
pontosan tudja, mikor elég, mikor kell
vissza-fogni magát. Egy villanással képes új
színt, új arcot, új hangulatot hozni.

Így játssza. Galambos Erzsi Lola Blau
szerepét. Így teremt a csak látszólag
bravúrszerepből bravúros alakítást.

Kabaré - Csákányi
Eszterrel

Ismerjük a K a b a r é t . Maga a történet - valljuk
be elég bárgyú, de Kaposváron Gazdag
Gyula rendezése vissza-idézte a húszas évek
művészettörténetéből ismert áramlat
levegőjét: az új tárgyi lagosság higgadtsága és
iróniája uralja a színpadot.

Sallyt Csákányi Eszter játssza, s Csákányi
hitelessé teszi a történetet, s ez a hitelesség
az, ami számunkra lényeges.

Mi is történik Sallyvel ? A sztori szerint egy
a kokottság határán élő lánykát látunk, aki
táncosnői karrierje reményében időzik a
húszas évek Berlinjében. Abban a városban,
amely talán az addigi XX. század
legapokaliptikusabb életét élte, ahol egyre
vadabbul bontakozott ki a nácizmus
természete, tombolt az infláció, virágzott a
perverzió, s ahol az éjszakában tényleg dance
macabre-ot táncolt mindenki.

Gazdag színpadán egy álságosan fényes, de
kellően lepusztult KlT-KAT Klubot látunk.
Itt szórakoztatja Sally e korszak
hétköznapiságukban elképesztő figuráit: ázott
öregurakat, szomorúan züllött homokosokat,
együtt az egyelőre még úri modorú nácikkal.
Ide, ebbe az éjszakába érkezik a - darab
szerint
tiszta lelkű, naiv amerikai ifjú. És Sally, aki
szerelmes, majd terhes lesz, nem a
konszolidációt jelentő elutazást, a házasságot,
hanem az abortuszt, a KIT-KAT Klubot s
ezzel az egyre sötétebb Berlint választja. Az,,
hogy az előadás egésze túljuthat-e a
limonádéízű musicalen, az azon múlik, hogy
Csákányi játéka hitelessé teszi-e ezt a
választást vagy sem. Hisz önmagában olcsó
fogás ez a döntés, szívfacsaró ötlet, semmi
több: Sally egy álomért marad Berlinben -
holott minden jel arra mutat, hogy innen
mennie kellene, s gyorsan. Hiszen ami ebben
a városban történni fog, az nem
akadályozható meg, s így jobb lenne részt
sem venni mindabban, ami következik.
Csákányinak azt kell hitelessé tennie, hogy ez
a választás valóban igaz, s hogy nem másért,
de a tánc lehetőségéért kell maradnia,
Visszatérni a klubba, elénekelni a nagy
Kabaré-dalt amely

Lola Blau: Galambos Erzsi (Iklády László felv. )



elmondja élettörténetét a nem vidám
gyermekkortól Berlinig.

Csákányi Eszter egy percre sem hiszi, s
nem is hiteti el, hogy sorskérdésére ez a
szerelem válasz lehet. Szerelmes, ez vi-
tathatatlan, de bizalmatlan marad, e
viszonytól nem várja élete megoldását.
Összeköltözik a kedves fiúval, Csákányi
utolérhetetlen könnyedséggel játssza el a
betörésszerű beköltözés agresszív
jelenetét. Pontosan érezzük: gyakorlata
van az ilyesmiben. Viszonyuk minden
helyzetében ő marad felül, s így kívül is.
A dialógusok, a szituációk elég rosszak
ahhoz, hogy Csákányi erre ne építhessen,
így szinte csak jelzésszerűen oldja

Sally: Csákányi Eszter ( MTI fotó)

meg a párbeszédeket. Az, hogy Sally
ennek ellenére élő figura, az Csákányi
érdeme: akkor élhet igazán, amikor
megszabadulhat szövegeitől, s egészében
arcjátékra, mozgásra építhet. Ezzel egy-
részt elkerüli, hogy a naturalitás uralja a
színpadot, másrészt az általa megteremtett
szerep lényegéhez közelít: az odadobott
mozdulatok, gesztusok fi-
gyelmetlenségnek látszó türelmetlensége
már magányára mutatnak. Bizalmatlan-
ságára, amely ekkorra már áttörhetetlen.
Nem tudjuk pontosan, hogy Sally mióta él
ebben a világban, de ahhoz bizonyosan túl
hosszú ideje, hogy saját magán kívül
bárkinek is hihessen.

Ez az ember végleg egyedül van, így
bátor is lehet, pusztán kötelességből tesz
eleget viszonyainak, mindössze azért,
hogy táncolhasson. Lassan nyilvánvalóvá
válik, hogy Sally magának, elsősorban
magának, s így elementáris örömmel vagy
szomorúsággal táncol.

S amikor elérkezik a lehetőség, hogy
szabaduljon innen, akkor Csákányi vi-
lágossá teszi, hogy ennek az alter-
natívának az értéke számára csekély.
Túljutott a konszolidáció vonzásán, tudja,
hogy e mellett a fiú mellett épp táncolnia
nem lehet, azt nem tehetné, amiért kibírta
az egészet. Boldog is lehetne ezzel az
emberrel, ha az értené őt, de történetét
elmagyaráznia sem módja, sem ereje
nincsen. Csákányi ezt is remekül játssza
el: mellékesen, oda sem figyelve hallgatja
a fiút, magába roskadva gubbaszt a rácsos
ágy kellős közepén, már minden a
mérhetetlen távolságokra utal, a naivitás
tisztaságának érvei már alig hallhatóak.
Idegen már ez a hang, hisz tudja, ha el is
menne innen: sehol sem tehetne mást, s
így maradhat is.

Csákányi Eszter reálissá, élővé tette a
választás drámáját, ezzel igazzá változtatta
a blődlit, a színpadon már a valóság
történik. Ezen a ponton Csákányi
széjjelrúgja az előadás keretét, ekkor már
nem is Sally, hanem maga Csákányi
Eszter énekel, 1980-ban, vidéken, egy
félig sem telt színházban, álmos vasárnap
délután - a színésznő választását látjuk, őt
magát. Megható és meg-rázóan komoly
színházi pillanat ez: volt bátorsága
őszintének lenni, s így a játék révén eljutni
a valósághoz, s így képes volt a
kukucskáló nézőt társsá változtatni. Ekkor
már magáról a szín-házról van szó, s arról
a helyzetről, amelyben együtt vagyunk.

GY. P.

REGŐS JÁNOS

Philogene:
Jordán Tamás

Bohózatot, komédiát csak olyan társulattal
érdemes színre vinni, melynek tagjai
mesterfokon bírják a színészi hatás-keltés
valamennyi eszközét. Nem véletlen, hogy
mindig is ezek a színházi formák
igényelték a legsokoldalúbb mű-vészeket.
Nevettetni nehéz dolog, többek között
azért is, mert minden nevetésre késztető
jelenség - Bergson szavaival - valami
gépieset, valami korlátoltat feltételez. A
nevettetés szándékával készült színjáték is
akkor tekinthető sikeresnek, ha
„óraműszerű pontossággal működik", ha
„nincs benne üresjárat", és valamennyi
színész azon a helyen marad, ahová a
kezdet kezdetén állították. Az igazán nagy
komédiás azonban, miközben eleget tesz
az integrálódás követelményének, képes
arra, hogy kiváljék az erősen kötött
összjátékból anélkül, hogy ez
személyiségének mesterséges előtérbe
állításával járna. Mindez nemcsak a
játszott alak belső természetének
megértetéséhez segít, de nevetésünknek is
új értelmet ad.

A Józsefvárosi Színházban látható
Pierre-Aristide Bréal-komédia, a Tíz kiló

a ran y nem kíméli rekeszizmainkat. Ruszt
József erőltetett tempót diktál színészei-
nek. Élesen kontúrozott - néhol túl-
kontúrozott! - karakterekkel játszatja
végig ezt a sodró lendületű, tévesztéses
bohózatot. A színészek többsége zök-
kenőmentesen akklimatizálódik ehhez a
játékhoz. Egyetlen alak válik ki s teremt
szellemi atmoszférát maga körül:
Philogene-é, akit Jordán Tamás nagy belső
érzékenységgel alakít.

Ebben a középkortól eleven hagyo-
mányként élő parasztkomédiát és a fel-
világosodás kori francia vígjátékot ötvöző
XX. századi bohózatban, melyet egy
pénzre és szerelemre egyformán éhes
asszony, Edmée fondorlatai mozgatnak,
Jordánnak olyasfajta „outsidert" kell
mintáznia, akire a döntőbíró hálátlan
feladata hárul minden kritikus szituá-
cióban. De mivel ebben a bohózatban a
morál győzelmének semmiféle esélye
nincsen, az igazságszolgáltatásnak ez a
felkent képviselője sem lehet szócső vagy
szituációmegoldó mellékszereplő. A mo-


