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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.)



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. )


