
rendről. Pedig néhány vidéki városunkban -
Pécsett, Miskolcon, Békéscsabán, Győrött,
Debrecenben - adottak ehhez az anyagi és
személyi feltételek, jó amatőregyüttesek
tevékenykednek, irányításukhoz csak
szervezőképes, hozzáértő művészeti
vezetők kellenek - szakmai felkészítésüket
vállalnánk. Pécsett a leendő bábtagozatnak
már körülbelül hét státus áll rendelkezésére,
s technikai személyzettel együtt is mind-
össze csak tizenöt fő szükséges.

Balogh Géza: Csak egyetlen adatot és egy
számtanpéldát ehhez. A Szovjet-unióban
jelenleg száztíz bábszínház működik (és
még ötven gyermekszínház), ha ezzel
elosztjuk a lakosság számát, durva számítás
szerint is körülbelül két-millió nézőre jut
egy bábszínház. (És korántsem itt a
legkedvezőbb az „egy főre eső
bábszínházak" száma.) De mi
mindenképpen unikumnak számítunk
egyetlen hivatásos bábszínházunkkal. Hogy
ez az „egyeduralom" milyen szakmai-
művészi veszélyeket rejt szániunkra, az
nyilvánvaló; különösen akkor, ha még
leendő színészeink képzését is - a
Színművészeti Főiskola néhány tanárának
közreműködésével - magunk-nak kell
megoldanunk.

Végezetül terveikről szeretnék hallani.
Szilágyi Dezső: Az elkövetkező évek-ben

már költségvetési okok miatt sem igen kerül
sor lényeges, konstrukciós változtatásokra. A
kísérletezést, az új eszközök kipróbálását
természetesen tovább folytatjuk.
Felnőttműsorainkban meg-próbálunk,
eddigi intellektuális színvonalunkat nem
feladva, közérthetően, érzelmekre hatóbban
fogalmazni, hogy a közönség minél
szélesebb rétegeit „becsalogathassuk" a
színházunkba. „És"-sorozatunk
középpontjába változatlanul a gyakran
elmagányosodó egyén magánéleti és
társadalmi problémáit állítjuk, önmeg-
valósításának akadályait, lehetőségeit
mutatjuk fel. Zenei sorozatunkban igyek-
szünk a régi bábopera modernebb válto-
zatára rátalálni; nemcsak hangszeres, hanem
énekes zenére is komponálni darabokat.
Emellett 1981-ben a Bartók-, 1982-ben a
Kodály-évfordulóra készítünk zenei műsort.
Gyerekközönségünk-nek - elsősorban az
általános iskolások-nak az Odüsszeiától, a
Gilgamestől kezdődő s a középkor és a
reneszánsz írásos emlékeiig terjedő, az
emberiség nagy meséit, mondáit felölelő
sorozatunkat indítjuk útjára, amelynek leg-
jobb darabjait eredetileg felnőtteknek
mutatjuk majd be.

SZÁNTÓ PÉTER

A színpadra hajított
esernyők színháza

Beszélgetés
a Józsefvárosi Színház lehetőségeirő l

A mai Józsefvárosi Színház egykor a
Déryné Színház hefogadóterme volt, jó
néhányszor itt mutatták be előadásaikat,
máskor pedig „csak úgy" játszottak ebben a
lakóépületben levő helyiségben. A
Népszínház létrejöttével sok mindent
megértek ezek a kívülről roskatag, belül
meglepő szépséggel helyrepofozott fa-lak:
rendhagyó Láthatatlan ember-elő-adást,
visszhangtalan maradt Romeo és Júliát,
népszínművet, operát, bábjátékot,
balettet . . .

Es ami tán a legmeglepőbb: az utóbbi
évek legnyilvánvalóbb színházi botrányait,
nézőtéri hecckampányait, fütyülő, tiltakozó
kórusait. Triana: Gyilkosok éjszakája című
drámája előadásakor esernyők röpültek a
színpad felé, a füttytől, kiabálástól nem
lehetett érteni a szöve get. Az Ács János
rendezte Wedekind: A tavasz ébredése
előadásain mindkét rész során volt egy-egy
olyan jelenet, amely--nél tömött sorokban
vonult ki a nézők egy része, nem egy
közülük köpködve.

Ugyanakkor más nézők mindkét eset-ben
rokonszenvtüntetést rendeztek na előadás
mellett, a kivonulók, a botrány-okozók
ellen.

A három év viharai után mintegy
megnyugvásként, vagy valami új kezde-
teként, következett az évad végi Tíz kiló
arany tömegsikere.

Az ellentétes vélemények végül is
érthetők. E színház nézőterén található
olyan nénike (a szerző saját tapasztalata), aki
a színházat a televízióból ismerte, s
szemlátomást a színpadot is valamiféle
óriási képernyőnek vélte; előadás alatt
hangosan szurkolt és ellenszurkolt, térdére
terített szalvétán elköltötte vacso ráját,
esetenként ki-kiugrott az illem-helyre, majd
mikor az előadás végképp túllépte az ő
szellemi befogadóképességét, morogva
hazament. Számosan akadtak, akik a
Pázmány lovagot vagy A tanítónőt nézni
jöttek, s megkeverte őket színház heti
három előadásszünete - így csöppentek
Triana vagy Wedekind színházába.
Ugyanakkor bőven vannak térdig érő
gyolcsinges, Krisztus-arcú
művészetbarátok, akik áhítattal merednek
az első sorból a színpadra; s

csak akkor okoznak botrányt, ha az elő-adás
nem kellően „korszerű".

Van önálló arculata ennek a színház-nak ?
Van egységes műsora, törzsközönsége?

Válaszért Malonyai Dezsőhöz, a Nép-
színház igazgatójához és Vajda Dezső
gazdasági igazgatóhoz fordultunk. 1979
nyárutóján kerültek jelenlegi beosztásukba,
nyilvánvalóan félig kész helyzetet kapva. Az
elmúlt egy esztendő során alig volt más
lehetőségük, mint fékezni vagy erősíteni a
már kialakult tendenciákat, illetve
megalapozni a következő évad másfajta
lehetőségeit.

Az első, talán legfontosabb kérdés: van-e
önálló profilja a Józsefvárosi Szín-háznak ?

Malonyai: - Amennyire indokoltnak tűnik
ez a kérdés, annyira megválaszol-hatatlan. A
Józsefvárosi Színház működése
elválaszthatatlan a Népszínház többi - nem
kevesebb, mint hat - részlegének
működésétől. Igaz, a Józsefvárosi meg-
különböztetett helyet foglal cl, s nem csal;
elhelyezkedésénél fogva, hanem mert ez az a
hely, ahol legjobban meg tudunk felelni a
Népszínház alapvető, közművelődési
feladatának.

Ez azt jelenti tehát, hogy ennek a szín-
háznak nincs a többi részlegtől elkülönítő,
jellegzetes arcéle?

Ma/anyai: - Van külön műsorpolitikája, s
ha ez a műsorpolitika a színház elkülönült
arcélét jelenti, akkor van saját, jellegzetes
arcéle. Miután egy kialakulóban levő
folyamatot látunk, talán jobb, ha jövő
időben is beszélünk: összetételében
populárisabb, népszerűbb, többrétűbb és
vonzóbb lesz, mint például a többi.

Emlékezetes, hogy ebből a szempontból
az elmúlt években nem volt minden
vállalkozás sikeres. Célzok azokra a mű-
vekre, amelyek nem különösebben von-
zották a közönséget a kegyetlen, az abszurd
színház vállalkozásaira; Genet, Triana
műveire. Mindez - kissé bátortalanul
mondom ki - inkább taszító hatást gyakorolt.
A legutóbbi évad jobban sikerült, mint az
előzőek: elhagytuk például Trianát, s hoztuk
helyette Bréal Tíz kiló aranyát, többek
legnagyobb megrökönyödésére, mégis a
magunk nagy megnyugvására. Úgy tűnik, ez
a váltás sikerült.

A színháznak legalább kétféle közönsége
van: az egyik hosszú évek óta nézője volt a
Dérynének, s továbbra, Népszínház-ként is
követi őket. Félő azonban, hogy közülük
kerülnek ki azok, akik harsány nem-



tetszésüknek adnak hangot a színház „avant-
gardoidnak" nevezhető próbálkozásai láttán.
A másik réteg az, amely szívesen megba-
rátkozna a színházzal, ha nem érné az a
veszély, hogy két korszerű előadás között egy
népszínművet kap. A Népszínház vezetése
melyik közönséget kívánja megtartani?

Malonyai:- A színház alapvető feladata,
hogy a közönség vele szemben támasztott,
szinte parancsoló igényét kielégítse. Nagyon

szívesen tudomásul veszszük a Józsefvárosi

Színház adott helyzetét, körülményeit,
közönség-összetételét, de az is kétségtelen,
hogy nem lehet szó nélkül engedelmeskedni
a nézőtér parancsainak. Amiről eddig
beszéltünk - akár Triana, akár Bréal vagy

Wedekind - az a Józsefvárosi Színház mű-

sora. De hétvégeken, vidéki kötelezett-
ségeik teljesítése után itt játszik a két utazó
részleg, a prózai, az operatársulat, valamint
a táncszínház, a bábcsoport, a maga sajátos

színskáláját adva a nagy egészhez. Évente a

kétszázhúsz előadásból hatvan-hetvenet ők
adnak. Ez meg nem másítható tény.

 A néző nemigen tesz különbséget, hogy
most a Józsefvárosi Színház eőadását, vagy
az utazó részlegeknek a Józsefvárosi Szín-
házban bemutatott előadását látja. Néha nincs
különbség köztük, néha van, s ezt a felelős-
séget vállalni kell. Mondok három példát:
vegyük a Pázmány lovag édeskés népszín-

mű-romantikáját, Bródy Tanítónőjének na-
gyon korrekt, realista színpadra állítását,
vagy a Tíz kiló aranyat, amely véleményem
szerint a vidámságban szegény idei színházi
szezon legsikeresebb vígjátéka volt. Ebből a
három, egymástól nagyon távollevő
minőségből hogy jön létre az egység? Mitől
más ez a színház, mint a többi?

Malonyai: - Ha ez jogos igény a Jó-
zsefvárosival szemben, akkor hadd igé-
nyeljük ugyanezt a többi budapesti szín-
háztól is! Végül is mindegyiknek fel-adata,
hogy az idők során kialakítsa a maga
karakterisztikumát, de ezt itt, egy év alatt,
ilyen határozottsággal meg-teremteni nem
lehetett. Vallom, hogy ennek a kialakítása
jelenlegi összetételünkben, sajátos
működési feltételeink között több esztendő
munkája kell legyen.

 Ez még mindig nem nyugtatja meg a
nézőt, aki mondjuk megnézte a Wedekindet, a
Bréalt, s tetszett neki. Milyen garanciát kap,
hogy legközelebb - nem több esztendő múlva,

hanem már holnap - nem Pázmány lovag-
szerű - hellyel-közzel ugyan kedves -
népszínművel fogadják?

Malonyai : - Konkrétan azt a garan

ciát, hogy a Pázmány lovagot a következő
évadban már nem játsszuk. Álta-
lánosságban pedig az a garancia, hogy a
Józsefvárosiba és az utazó részlegekbe is

olyan műveket törekszünk válogatni,
melyekkel egységes műsorharmónia jön

létre. A színház egyrészt olyan műveket
szeretne bemutatni, mint például Nádas
Péter Takarítása, másrészt olyan darabokat
is műsorra tűzünk, amelyek egykori sikere
ezt indokolttá teszi, így például Priestley:
Veszélyes fordulóját. A modernek közül Gin
Gane Kártyapartiját mutatjuk be. Ez a

kétszereplős színmű jutalomjáték lehet, ha

találunk hozzá két olyan idősebb művészt,
aki önma-gát is beviszi a szerepbe. Iglódi
szeretne egy szovjet vígjátékot rendezni,
Szlavkin: Egy fiatalember felnőtt lánya című

sikeres darabját. Lesz továbbá rock-
musical, Koltay Gergely-Svéd Pál
alkotása.

Említettem a harmóniát. A színház ezen
bemutatóihoz az utazó részleg produkciói
közül kiemelem a Svejk elő-adását, illetve
Bíró Lajos Sárga liliom című darabját. Ezek
hangulatukban, mi-nőségükben közelítést
jelentenek a Józsefvárosi Színház többi
előadásához. S még mindig a garanciákról:
Vámos, Iglódi és Ruszt egyaránt vállalták
egy-egy előadás színpadra állítását az utazó
társulatnál. Ez nemcsak a színháznak,
hanem a színésznek is kedvező meg-

újulást ígér.

 Ha már szóba kerültek a színészek,
hadd kérdezzek róluk. A Józsefvárosiban
játszanak az utazó részlegek művészei, a
színház stúdiósai és a Várszínházból ki-
ránduló színészek. Várható-e, hagy belőlük
az évek során egységes tásulat integrálódik?

Malonyai: - Ilyen integrációra nem
törekszünk. Nem vezetjük be azt, hogy aki a
Várban játszik, az játszik az utazó
együttesben is, illetve megfordítva.
Legalábbis egyelőre biztosan nem jöhet
létre ilyen szisztéma, ezt meg-mondtuk
színészeinknek most, a szerződtetéskor.
Magától értetődően létezik persze egy
rendezői akarat, amely valakit innen vagy
amonnan színészi értékei miatt kiemel.
Erre számtalan példa van.

 Nem egészen erre gondoltam. Ismét
egy példa: A tavasz ébredése. Játszottak
benne stúdiósak, lelkes, tehetséges vagy ke-
vésbé tehetséges fiatalok. Játszott azután
Sára Bernadette és Hetényi Pál, ismét más-
képpen. És játszottak - a tanári kar talán
túlságosan hálás szerepében - az utazó tár-
sulat tagiai, nemegyszer megkopott eszkö

zökkel, olcsón karikírozva. Természetesen
nagyon jónak tartom, hogy a társulat minden
tagjának lehetősége van ilyen más-más közeg-
ben való próbatételre, de létrejön-e ebből
valami egységes színjátszási stílus (ahogy
az említett előadásban a rendező legjobb
próbálkozásai ellenére sem) ?

Malonyai: - Nem tartom szükségsze-

rűnek, hogy stúdiósaink hasonuljanak
mondjuk a tanári kart alakító színészek-
hez. A stúdiósok között nagyon érett

tehetségek vannak, nem hiszem, hogy

szükségük lenne másféle színjátszási stí-
lushoz való hasonulásra. Mellékesen jegy-

zem meg, hogy ezek közül a fiatalok közül
sokan színészi működési engedélyt is

kaptak már. Néhányan el is szerződtek
tőlünk, így például Angster László és Tóth
József.

Az idősebb színészektől pedig aligha
kívánható, hogy azonnal igazodjanak
egyfajta egységes stílushoz. Ahol szükség

van korszerűbb stílusra - s akinél erre

lehetőség is van - ott hosszú távon
valószínű, hogy ezt sikerül elérni.

- A színház nézőszáma meglehetősen nagy
ingadozást mutat. Előfordul, hogy egy-egy
előadásra nehéz jegyet szerzni, máskor
viszont kong a ház. Végül is hányan járnak
ebbe a színházba?

Vajda: - Az elmúlt évadról tudok csak

nyilatkozni. Nagyfokú egyenetlenség

tapasztalható, ami természetes kö-
vetkezménye a jelenleg játszott előadások
különbözőségének. A megközelítően telt

háztól kezdve a félházig igen széles a

skála: előfordul, hogy a három-

százharminc fős nézőtéren száztízen ül-
nek, máskor háromszáz körüli a fizető

nézők száma. Az évad átlagos látogatott-
sága a befogadóképesség hatvanöt-hetven

százaléka lehet.
Nemegyszer ugyanazon darab más-más

előadásánál is nagy az eltérés. Mi az oka?
Még vizsgálnunk kellene, de azt hiszem,
az okok között szerepel, hogy ez a színház
- függetlenül attól, hogy épp mit játszunk -
mint létesítmény, mint színházépület nem
gyakorol megfelelő vonzerőt. Részint még
nem eléggé is-mert, részint a körülmények
sem vonzóak: az előcsarnok, a
közönségfogadó helyiségek, a szűk tér,
amely nem is bővíthető, hiszen
lakóépületben dolgozunk. Továbbá: a
színház eddig nem volt teljes értékű abból
a szempontból sem, hogy játszási rendje
nehézkes. Heti három napon, kedden,
szerdán és csütörtökön nem játszottunk. A
közönséget ez is elidegenítette, hisz
sokszor azt sem tudta, van-e egyáltalán
aznap előadás.



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


