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Ruttkai Éva

a színpadi és a magánemberről, szerepformálásról és „szerepjátszásról", az
alkotómódszerről és az alkotó életről

 Soroljon fel öt olyan szerepet, ami pályáján
közel áll Magához.

 Jaj!
 Tegye meg úgy, hogy nem töpreng és nem

mérlegel közben. Szépen kérem.
 No jó, próbáljuk. Zilia, Margit. A japán

lány a Teaházból. Aztán persze a Szerelem, ó!
nőfigurája, és - így igaz - az Osztrigás Mici.
 Júliát nem vette be?
- Júlia, persze! De hát az ma már nem elégítene

ki egészen. Én teljesebb életek megmutatására
vágyom.

 Nem teljes élet a Júliáé?
 Nem erről van szó. De túl korán

meghal. Nincs ideje magát megmutatni.
Márpedig az igazi szerepformáláshoz ez kell.
 És az Angliai Erzsébet?
 Ebből a szempontból hálásabb figura.

Érett asszonyt játszhatom, aki mögött nagy
élettapasztalat áll. Erzsébet a színen öregszik
meg: egy hosszú életsorsot mutathatok be. Ha úgy
tetszik : egy teljes modellt az életről. Egy
kiegyensúlyozott életről. Mert Erzsébet nemcsak
fölényesen okos, de harmonikus ember is. Azt
mondja: rendbeteszem Angliát. Es ez
rokonszenves.

- Maga is amolyan rendteremtő ember?
 Nem tudom. A világ, amelyben élünk,

valóban nincs rendben. Szeretnék rajta erőmhöz
mérten segíteni. Megmutatni, hogy meddig ju-

tottam el az élet megismerésében, hogy mit tudok
az emberről és az emberszabású rendről.

- Véleménye szerint ez a színész dolga?
 Hogyne. Persze. Nem is dolga:

szolgálata.. Jobbá tenni az embereket. Utálni a
hazugságot. Harcolni ellene. A rossz
gondolatokkal, hazugul élő emberek rengeteg
kárt tudnak tenni a világon. Még akaratlanul is,
még annak is, akit szeretnek. Elképzelik, hogy
milyennek kell lenni mondjuk a jó gyereknek
vagy az igazi férjnek vagy a példás beosztottnak.
És végül hamis útra kényszerítik a hozzájuk
tartozókat. Én azért is vagyok színésznő, hogy
mindig önmagam lehessek.

- Ezt hogyan érti?
 Az emberek azt hiszik a színészről,

hogy mindig szerepet játszik, az életben is. Én
viszont azt hiszem, hogy a civil élet sokkal többet
kényszerít szerepjátszásra. A színész a
szerepeiben lehetőséget kap arra, hogy felmutassa
sokfajta és örökösen változó önmagát. Szerintem
az a borzasztó, ha mindig ugyanúgy kell
viselkedni, mindig ugyanazt a szerepet eljátszani.
Ez irreális, hiszen az ember folyton mássá válik.
Ezt a más és más embert mutatja fel a színész új
és új szerepeiben.

- Ezért tud olykor gyengébb szerepekből is teljes
értékű figurát formálni?
 Ezért. Az ember addig kutat és ás, amíg

emberi tartalmakra nem talál. Ha csak egy
halvány



nyomra is. Azt kérdi, hogy miért nem végzi el
minden színész ezt a kutatómunkát? Ez lehet
felfogás kérdése is. Van aki másként építkezik.
Én minden körülmények között megpróbálok
eljutni az emberig, hogy közel kerülhessek az
emberekhez.

- Volt olyan szerepe, amellyel mégsem tudott mit
kezdeni?

- Igen, egyszer, vagy öt évvel ezelőtt. Kísér-
leteztem vele, de nem volt benne egy szikra sem,
amelyből életet csiholhattam volna. Nagyon szé-
gyelltem magam. Álltam a színpadon, lesütött
szemmel és nem tudtam, hogy mit csináljak.
Próbáltam gyúrni, húzni, átformálni: sikertelenül.
Csak mondtam a szöveget, és szerettem volna
elsüllyedni. Úgy éreztem, becsapom a közön-
séget: nagyon rossz volt. Higgye el pedig, egyéb-
ként minden szerep ad valami lehetőséget.
Osztrigás Mici például kifejezetten közel állt
hozzám - látja, felsoroltam a kedvencek között.
Az én szememben ő is teljes ember. Esendő kis
teremtés, aki abból él, hogy olcsó pénzért elad-ja
a testét. Ez is emberi szerep. A társadalomban
annyi előítélet él az emberekkel szemben: a
királynőkkel éppúgy, mint az utcanőkkel. Nem
szabad eleve kiszabni a szerepeket, hisz folyton
alakulunk. Szörnyű, ha a társadalom kijelöl
számunkra egy skatulyát. Ez végül hazugsághoz
vezet. A hazugság pedig - szükségképpen -
boldogtalansághoz.

- Mit tud a színész a boldogságról?

- Hogy örömet szerezni jó.
- Kiegyensúlyozott ember?
- Valójában sok keserűség él bennem. Mindig

szomorú leszek, ha felesleges akadályokba
ütközöm. Tavaly például forgattam egy kiváló
írónk filmjét - német produkcióban. (Drámai
szerepem volt benne, ami elég ritka eset.) Az
emberi kapcsolatok alapkérdéseiről beszélt, oko-
san és őszintén. Nagyon jó film volt. Szerettem
volna, ha legalább szinkronváltozatát eljátsszák
nálunk. Ajánlottam, érdeklődtem. És végül
kudarcot vallottam. Hogy miért, máig sem értem,
de nagyon elkedvetlenített. Az ilyesmi mindig.
 Szereti a filmet?

 Nagyon. Beülni egy jó moziba .. .
- Nem úgy értem. Filmet csinálni.
 Az ördög tudja. A filmben az alakítás szana-

szét van szeletelve. A figura legértékesebb pilla-
natai veszhetnek el így. Ugyanakkor a kamera, ha
igazi mester irányítja, bizonyos dolgokat olyan
közelségbe tud hozni, mint a színpad soha. Sok
múlik rajtunk, színészeken; ezért aztán a gyen-
gébb produkciókat sem szabad félvállról venni.
Forgattunk egyszer egy rém rossz filmet, én még
arra sem sajnáltam a fáradságot: a forga-
tókönyvnek voltak jó részei, és adódott alkalom

egy-két mulatságos jelenetre. De persze a szín-
padot sokkal jobban szeretem. Olyan hely az,
ahol teljes valómmal, minden érzékemmel jelen
vagyok. Ott nem elég mondjuk csupán a fejemet
használnom. Hibátlanul kell látni, tapintani,
ízlelni, szagolni, és a szexusnak is jelentős szeepe
van.

 A premier kielégülése?

- Öröm és szomorúság.
 Szomorúság, miért? Hogy elmúlt máris, hogy

épített valamit, hosszú időn át, és az most semmivé
lett?

- Nem úgy értem. Ez, látja, sohasem zavart.
Kisgyermekkorom óta vagyok színész (játszottam
már a Lakner színházban is), de ez sohasem
okozott bánatot. Amellett a művészi hatás soha-
sem múlik el nyomtalanul. Mindig marad vala-mi
az emberekben. De nemcsak erről van szó. Mit
gondol, annak a millió háziasszonynak, aki
bevásárol, előkészít, főz, mosogat, csak azért,
hogy tíz perc alatt elpusztítsák, amit alkotott, mit
gondol, ezeknek nincsen semmi örömük? Nos, a
színész öröme is ilyenfajta. Adni valamit az
embereknek, ha még oly mulandó is az, amitől
jobban érzik magukat. Amitől talán teljesebbek
lesznek.
 játszott olyan darabban, amiben elidegenedett

figurát kellett volna alakítania?
- Nem. Brecht Johannáját csináltam a rádió-

ban, de ez talán a legkevésbé távol tartott figurája.
 Mit csinálna, ha ilyen szerepet kapna?
- Biztosan megpróbálnám a magam képére

formálni. Ha már Brechtről volt szó: én benne is
elsősorban a költőt tisztelem és keresem. A
Kurázsi mamát, A szecsuáni jó embert és a Kau-
kázusi krétakört kifejezetten lírai daraboknak tar-
tom. Csak emberi érzésekkel megközelíthető fi-
gurákkal tudok valamit kezdeni. Még klasszikus
szerepeket - távolságtartó történelmi hősöket - is
ritkán vállalok. Erzsébetben is a kritikus
helyzetbe került nőt próbáltam megkeresni.

 Ha ennyire az emberre épít, ha ennyire naivul
bizakodó, nem érte vajon sok csalódás az életben?

 Hát persze, hogy ért. De olyan a természe-
tem, hogy mindig újra kezdem. Mint a megrög-
zött kártyás : bízom benne, hogy új leosztással, új
lappal megjön a szerencsém.

 Tehát hajlandó kockázatot is vállalni. Meré-
szel fontos dolgokat egy lapra feltenni?



- Nem egészen így van. Nem vagyok bátor.
Próbálgatok és kísérletezem. De ha valaminek az
igazára végül rájöttem, azt aztán teljesen vál-
lalom. Ezért felel meg nekem a színpadi munka.
Ott is próbálok, nehezen készülök. Apró dolgokat
is hosszan gyakorlok: egy hanghordozást, egy
mozdulatot. De ha megtaláltam a figura lényegét,
és rájöttem, hogy tudok vele az embereknek
valamit mondani, akkor minden fenntartás nélkül
vállalom.

- Úgy gondolja, ez a gondos elemzőmunka teszi
aztán olyan magabiztossá az alakításait?

-Magabiztosság? Színész vagyok : profi színész,
s ezt büszkén vallom ma, az amatőrizmus divatja
idején. Mesterségünkkel épp az a baj, hogy
nincsen elegendő becsülete a szaktudásnak. Pedig
a színházra szükség van, annál nagyobb szükség,
mennél több a gép az ember életében. Végül a
művészet fogja megőrizni a kézi munka
becsületét.

- Az imént arról beszélt, hogy színészi alkotó-
módszere lényegében azonos az életvitelével. Pró-
bál és kísérletezik, hogy aztán a meglelt magatar-
tás mellett kitartson és hitet tegyen.

 így van. Csak hát az életben hosszabb távra
építkezik az ember. Nem is lehet másként, ha
valami célt valóban el akarunk érni. Nem vagyok
türelmetlen, nem kérek számon, és nem sürgetek.
A sorsom olyan nehéz volt, hogy most már
nyugodt, közös munkára áhítozom. Meg-értésre
vágyom és buzdítok. Az életben is, a színpadon
is. Persze az időt azért komolyan veszem. De nem
azért, hogy ezt vagy azt gyorsabban érjem el,
hanem hogy jól használjam fel. A társadalomnak
is akkor használunk legtöbbet, ha először
önmagunkat formáljuk teljesebb emberré. Ha
temetésre megyek, mindig azt a sok fel-halmozott
tudást és emberi értéket gyászolom, ami a halottal
sírba száll.

 Türelmes az emberekkel?
 Próbálom őket megérteni. S ha egyszer meg-

értem tetteik indítékát, akkor már könnyű dolgom
van velük. A színpadi kapcsolatokkal is így
vagyok.

- Előfordul, hogy kijön a sodrából?
- Igen, mindig, ha az emberek nem tesznek meg

annyit, amennyit tehetnének, vagy amennyi tőlük
elvárható. Egy színházi előadás például olyan kell
legyen, mint a karácsony. Hogy a gyerekek
elhiggyék, hogy az a vörösköpenyes ember
valóban a Mikulás. Ha tehát az együttes-ben nem
készül valaki olyan alaposan, mint én, akkor
dühös vagyok. Ha a filmgyárban nem ér-tik, hogy
nehezen kel fel a színész hajnali hat-kor, ha éjjel
tizenegykor jött le a színpadról,

dühös vagyok. Az még csak hagyján, hogy én
kutyául érzem magam ilyenkor, de hát a kamerát

nem lehet becsapni, az kihozza a fáradtságot, és
felnagyítva viszi a vászonra. És ezt nem szabad: a
közönség szent.

 Szokott undok lenni?
 Azt hiszem, nem könnyű velem élni és dol-

gozni. Olykor munka közben nagyon meg-
gyötrök embereket. De csakis azokat, akikben
nem bízom. Hál' istennek, kevés van ilyen.

 A közönségben bízik?
 Feltétlenül, hiszen játékostársam: össze

vagyok kötve vele.
 Mit hisz róla?
- Hogy ugyanaz tetszik neki is, mint nekem.

Ezért merem néha próbára tenni.
- És ezért van bátorsága olykor kevésbé rokon-

szenves vagy egyenesen groteszk figurát csinálni
magából? Erzsébetből például csúnya öregasszonyt
formált, még a kopaszságát is hangsúlyozottan
mutatta meg a paróka-jelenetnél.

 Ha egyszer ilyen a figura! Nem is egészen
értem a kérdését. Én azt hiszem, Picassónak sem
jut eszébe, hogy mit fog szólni a közönség, ha
kékre fest egy lovat, ha ő egyszer úgy látja. Erről
van szó. A színházban annyival nehezebb, hogy
Picassónak van ideje kivárni, hogy az emberek
elhiggyék neki a kék lovat. Nekünk pedig sokszor
még egy előadásnyi időnk sincs.

 Hogy érti ezt?
- Mondok egy példát. Az olyan természetű

darabban, mint teszem azt Schisgal játéka, a
Szerelem, ó! az ember úgy jön ki a színpadra,
hogy az első pillanatban készen kell lennie a
figurának, hiszen annyi változatot kell még majd
eljátszania, hogy nincs lehetőség a hosszú épít-
kezésre.

 Mégis, úgy tűnt, hogy ezt a darabot nagyon
szívesen játszották. Mind a három színész.

- Hogyne, mert repülni lehetett benne. Mert
irracionális és pompásan életszerű képtelensé-
gekre épült. Képtelenségekre, de nem hazugsá-
gokra. Ott voltunk hárman azon a hídon, és
magunk teremtettük meg az életünk feltételeit.
Van ennél nagyobb boldogság? Az ilyenfajta,
térben és időben összesűrített játékokhoz persze
nagy mesterségbeli felkészülés szükséges. De
micsoda mámor, ha aztán meg tudja csinálni az
ember!
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 A játék öröme ez?
 A játéké, vagyis pontosabban a gyereké, aki

tetszése szerint tud képzeletéből egy világot épí-
teni, aztán lerombolni, hogy ismét újat teremtsen
helyette. Úgy örültem ennek a szerepnek, hogy
két hétig nem is tudtam rendesen próbálni, mert
folyton belenevettem a játékba. Végül már
restelltem és elkezdtem magamban ismételgetni
ezt a dalt a Liliomból: „Ne sírj, ne sírj, te
Jáninger!" - és lassacskán abbahagytam a neve-
tést. Ezt a történetet azért mondtam el, mert va-
lamiképpen hozzátartozik a darabhoz, amely maga
is síró és nevető egyszerre, tragédia is meg
komédia, bohócjáték is meg véresen komoly
valóság - ahogyan már életünkben oly sok min-
den. Játszottam több bohócszerepet is, és mind-
egyikben nagyon jól éreztem magamat. Ez a
tragikomikus bohóc-attitűd fejezi ki talán leg-
jobban a mai embert.

 Ez a játékos-komoly, tragikus-komikus
ember volna az eszménye? Aki felnőtt és gyermek
egy-szerre?

 Nemrégiben Latinovits Zoltánnal jugosz-
láviai magyarok közt jártunk. Közös műsort ad-
tunk. Úgy kezdődött, hogy kijöttünk mindketten a
színpadra, és arról beszéltünk, hogy milyen estet
szeretnénk. Ő azt mondta, hogy csak a
„legnagyobb szabású" irodalmat, a profétikus
költőket szeretné idehozni. Én pedig azt mond-
tam, hogy miért ne játszanánk? És könnyed
színpadi párjeleneteket javasoltam. Aztán csi-
náltunk egy estet, amelyben volt Liliom is, meg
Romeo és Júlia, volt Ady meg a Kései sirató is,
és volt könnyed bolondozás. Nagyon szép,
nagyon emlékezetes este volt. Szívesen megis-
mételném sokszor.

LUKÁCSY ANDRÁS
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fórum
és disputa

LÉNER PÉTER

A harmadik nemzedék

I.

Három színészgeneráció él a pályán.
Az első a háború előtti antifasiszta mozgalom-

ban edződött (közülük jó néhány kommunista),
tagjai a felszabadulás után színházművészetünk
vezetői és irányítói lettek. Történelmi küldetésük
egyértelmű volt: a polgári színház értékeit és
eredményeit megtartva meg kellett teremteniök a
szocialista színház alapjait. Ezt a nagy-szabású és
nagy fontosságú feladatot lényegileg
végrehajtották 1957-ig, a művészet számára
rendkívül bonyolult és ellentmondásos perió-
dusban. A magyar színházművészet az adott
lehetőségen belül nagyszerű eredményeket ért el.

Az utánuk következő nemzedék politikailag
lényegesen kedvezőbb időszakban, 1957 után
került kulcsfontosságú pozíciókba a színházakban:
nagy tehetségű rendezők és színészek, akik ma
talán a legnagyobb terhet képesek vállukon
hordani. Az ő küldetésük: megszabadítani szín-
játszásunkat a naturalizmus és sematizmus bék-


