
arcok és maszkok

galmazódik meg. Köllő nem táncjelenetek,
táncbetétek tervezésében, inkább a
színészek mozgatásában vált a rendező
alkotó partnerévé. Jó érzékkel vette
fÍgyelembe az együttes alkati, képzettségi
lehetőségeit, s biztos kézzel egyszerű
mozgáselemekből teremtette meg erőteljes
képeit. Szerepe így jobbára az érzelmeket-
hangulatokat kifejező mozgások-
mozdulatok-gesztusok beállításában ér-
vényesül.

Energia, ritmus, erotika a meghatáro-
zója a Veronai fiúk előadásának. A rendező
fergeteges tempót diktál, s a nagyiramú
előadásban a színészek láthatóan jól érzik
magukat a színpadon. S ez a jókedv nem
marad - mint oly sok előadásban - a
színészek magánügye. Közvetíteni tudják,
és főként akarják a nézőtérre. Így az-tán,
ha néhol el is vész a cselekmény szála, a
zene, a ritmus, a mozgás kárpótol. És ha
nem lett volna túlerősítve a zenekar, ha
nem torzítottak volna a mikrofonok, akkor
a különböző felkészültségű énekesek
előadásában fölcsendülő dalok szövegét is
érteni lehetett volna. Ez a nem túl
bonyolult hangtechnikai kérdés pedig
sokat tett volna az előadásért.

A szolnoki előadás színészei
valamennyien temperamentummal
személyesítették meg az élet élvezeteit
gátlástalanul habzsoló hősöket. A közös
munkából különös jelentőséggel vette ki
részét Papp Zoltán Proteus, Ivánka Csaba
Valentin, Hollósi Frigyes Dárdás, Halmá-
gyi Sándor Fürge, Csomós Mari Szilvia
szerepében. De fölsorolhatnánk az összes
nevet a színlapról, hisz a színészek mind-
annyian az együttjátszás újat akaró, vidám
természetességével formálták meg a
Veronai f iúk alakjait. S így lett az előadás
hangulata, stílusteremtő intenzitása még-is
több, gazdagabb, mint ahogy az a da-
rab és az előadás egyes rétegeiből követ-
keznék.
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Egyedül a színpadon

Lotte: Ruttkai Éva

a

Ezen az estén egy színésznő szíve dobog
és egy gép kattog Budapesten, a Pesti
Színházban.

b

Monodráma. Milyen nagyzoló, kérkedő,
úrhatnám szó! Valaha - a kabarék virág-
zásának idején - monológnak nevezték.
Csak rövidebb volt. Az is a dráma érzetét
keltette, ha nem is annyi ügyességgel és
leleménnyel, mint utóda.

c
Fregoli is egyedül volt a színpadon.
Diákkoromban a kecskeméti színházban
láttam. Ez az olasz varietészínész tucatnyi
szerepet játszott végig különféle kis
színdarabokban. Amíg egyik ajtón ki-ment
és a másikon bejött, ruhát és maszkot
váltott, egyszer férfi volt, egyszer nő,
egyszer fiatal, egyszer öreg. Hüledeztem
és nevettem. Csudajó volt.

d
Ezen az estén egy színésznő szíve dobog.
Hallom: „Én, senki más, csak én, egyedül
én teremtem meg a színdarab távol levő
szereplőinek szavait, az én szememben
kell fellobbannia a többiek tekintetének is,
az én mozdulataimon remeg át láthatatlan
partnereim mozdulata, én vagyok a tér és
az idő, én vagyok minden és mindenki."

e

Charlotte von Stein kedvelt és vitatott
alakja a német irodalomnak. Tíz évig tartó
kétszemélyes drámát (és vígjátékot)
játszott Goethével Weimarban. Kétsze-
mélyes színdarabokban nehéz eldönteni,
hogy ki a f őbb szereplő, vagy hogy kié a
hálásabb szerep. Goethe egyéniségét
ismerve, arra hajlok, hogy drámájukban
Goethe inkább rendező volt, és csak
mellékesen drámai hős. A tragikum terhét
Lotte viselte. Goethe ebből az
életdrámából is remekművet épített. Nem
az I p h i g e n i á r a vagy a Tassóra célzok, még
csak nem is az itáliai utazásban oly
gyöngéden visszhangzó elmúlt szerelemre,
hanem arra, hogyan emelt

fel egy mindennapi udvari dámát a Múzsák
egébe, s dobta vissza félig-meddig
használtan a köznapok világába.
Szerelmével megsemmisített egy asszonyt.
Ez volt egyik privát remek-műve.

f

A színész tudja, ha egyedül hagyja a
szerző a színpadon, olyan csúcsra kerül,
amely oxigénszegény magasságban mered
az ég felé. Csábító itt fent lenni, a
magasban, de a fulladás kockázatával jár.
A szerző a költészet minden szélhámos-
ságát igénybe veszi, hogy a színész biz-
tonságban érezze magát, de a színész, akit
nemcsak a hosszú lejáratú hiúság hevít
alkotásra - bár élvezi is a veszélyt - nem
akar a bravúrok áldozata lenni. A színész,
akiről beszélek, nem minden-napi
színjátszó készséggel rendelkezik, ezért
tökéletesen tisztában van helyzetével.
Tudja, hogy egyedül csak úgy teremthet
drámát, ha fölébe kerekedik a szerző-nek.
A kérdés, hogy ez lehetséges-e.

g
Pesten három egyszemélyes színdarabot
láttam az utolsó években. Az Egy őrült
naplójából színész alkotta szólójátékot,
Göncz Árpád Euripidészre variált mai,
hazai Medeiáját és Peter Hacks Lottéjét. E
három mű közül egyet (természetesen a
magyart) kárörömmel marasztalta el
néhány ideiglenes színházi szakértő, én
most is rokonszenvvel gondolok rá. De
mindhárom műből elsősorban a színészek
magánya maradt meg emlékezetemben.
Darvas Iváné, Szemes Marié és most
Ruttkai Éváé.

h
Lotte és Goethe szerelméről először
Zimmermann doktor tudott volna drámát
írni, ha nemcsak az árnyképelemzéshez
van érzéke, hanem a színműíráshoz is. Ő
kerítette a harminchárom éves, hét
gyermek szülésén (és több halálán is)
túllevő von Steinné mellé a huszonhat
esztendős Goethét, akire mint fölöttébb
veszedelmes férfira (költő, író, muzsikus,
rajzoló, rézvéső, fametsző) hívta fel a
„komoly, szelíd, hibátlanul udvari modorú,
szép járású" asszony figyelmét.
Zimmermann doktor, az angol királyi és a
hannoveri választófejedelmi orvos, azt
hitte, hogy a világ két legjobban összeillő
emberét hozta össze, mert, mint
említettem, nem értett a drámaíráshoz.
Peter Hacks annál inkább. Brechttől és
Molnártól is tanult. Éles szemmel



Lotte: Ruttkai Éva

észrevette, hogy Goethe Lottéhoz szóló
ezerhétszáz szerelmes levelében az érzé-
keny szavak alatt hűvös fegyelem és
művészi tudatosság húzódik meg. Az írói
nagyság kicsinyessége. De ahogyan 1977.
március 31-én a Pesti Színházban
tapasztaltam, Ruttkai ennél többet tud.

Az nem jelent semmit, hogy Shakespeare
nem írt monodrámát. Csehov megírta A
dohányzás ártalmasságárólt. Igaz, hogy ez
nem monodráma, csak egy kis jelenet.
Beckett viszont több hosszabb-rövidebb
egyszemélyes drámát írt. Mert ő a magány
énekese. Persze, ezek sem létező drámák,
csak annak látszanak. Nagyon hatásosan.

Lotte kétségtelenül érdekes nő. Fekete
szemű, fekete hajú, elegáns és könnyed
modorú, naiv, jó, állhatatos (ez utóbbi
három jelzőt maga Goethe írta), és még
számos jó tulajdonsága van. Például
figyelmesen hallgatja a költő csillagászati
és filozófiai előadásait is. De ez a szürke-
ségéből oly megindítóan kivirágzott
asszony negyven felé megtanul festeni is
Goethéért. Öt esztendő alatt úgy fel-
forrósodik frigidségéből, hogy Goethe
1786-ban már csak Itáliába menekülve tud
megszabadulni tőle, hogy ezentúl a
messzeség biztonságából vágyódjék utána.
Ezt a Lottét nem akarja Ruttkai eljátszani.
Szerencsére.

k
Festék, paróka, néhány beigazító moz-
dulat, és játszi könnyedséggel „hozta"

volna ezt a Lottét. Akkor Goethe múzsáját
állítja elénk. Ruttkai nem akart ez a Lotte
lenni. Ő Goethe ellenfelének szerepére
vágyott.

A komoly tekintetű, finom arcélű árny-
rajzot eldobta. Az ilyen árnyképek s az
azokhoz fűzött elemzések a XVIII.
században voltak divatban. Újrateremtette
Lottét? Nem. Ennél kockázatosabb
színészi tettre szánta el magát.

m
A legfőbb akadály a nagy tett végrehajtása
előtt von Stein úr embernagyságú
bábfigurája. Ez zavarja a színész végső,
alkotó magányát. Arra csábítja, hogy
olyan legyen, mint Sarah Bernhardt, aki
Shaw szerint ,,...alapjában bolondját
járatja velünk". Von Stein ott csattog,
zörög, himbál, zöttyen, az alkotó színésztől
idegen zajokat ver ki a színpad padlóján
meg önmagán, s miközben a színésznő
tehetségének szívdobogását hallgatjuk, el
kell viselnünk ezt a zörgő fa- és műanyag
lármát.

n
De mit számítunk mi, nézőtériek, nekünk
már félig-meddig megbénították
egészséges játékkedvünket a lomtári
modernségek, a kegyetlen színház kínzó-
eszközei. Ő fontos nekem, ő, a színésznő,
aki ideáll elénk, hogy elmondjon nekünk
mindent, amit elmondhat, amikor örömére
és kétségbeesésére egyedül hagyták őt a
színpadon. És amikor ez a szív a
legszebben és legtragikusabban dobog,
akkor ez a báb, ez a gép fogja magát, és
belezörög a művészetbe.

o
Gyönyörű, szabad érzés önti el a színészt,
ha úgy nézhet egy üres karosszékbe, hogy
tekintete nyomán ott életre kel valaki. Ha
Ruttkai akarja, vissza is néz! És fintorokat
vág, vagy mozdulatlan

(de nem báb) arccal hallgat. Sétál,
elfordul, lehet vele beszélni, vitatkozni, vallani

lehet neki, mindenre alkalmas, mert a
színészet örök törvénye szerint, a játék
élővé teszi őt. S mi a nézőtéren költőkké
válhatunk, hiszen azért megyünk
színházba.

p

Nem a megfÍgyelés avat bennünket
közönséggé, hanem a képzelőerőnk. Ha
nem keltik életre, akkor csak nézők
vagyunk.

r
Nagy küzdelem folyik a színpadon az
életet mímelő báb és az alkotó között.
Nem Lotte és von Stein úr harcol egy-más
ellen, hanem Ruttkai Éva színésznő egy
emberformára csinált ötlettel.

s
Mert Ruttkai nem a valósághoz hív Lottét
játssza, nem is az újjáteremtettet, még
csak nem is Peter Hacks Lotte ruhájába
öltöztetett filozófiáját és Goethe
értékelését. Maga jelenik meg a szín-
padon, jóformán szerep nélkül, csak éppen
hogy készen a szöveggel, nem alakítani
akar, hanem vallani. Drámát mutat be,
személyes harcát a művészettel, az élettel,
a korral, az idővel és önmagával.

t
Csakhogy a helyzet folyton arra szorítja,
mutassa meg, mit tud, hogy mesteri
színészszaltók és légi röptök után - Voilŕ!
- talpra szökkenjék. Az élet-veszélyben
levő művész jó ösztönével végül is sikerül
saját műve: föltárja a színészet nagy
paradoxonát, a pálya tragikumának
örömét.



u
Sok iróniával és öniróniával teszi.
Megmutatja és kicsúfolja technikai gyön-
géit és fölényes biztonságát is. Mert
nemcsak úgy általában színésznő, ha-
nem...

v
Hanem? Vígjátéki színésznő, Eleme a
természetes humor, az élet mulatságossága
iránti költői érzék, az időtlen női báj.
Számos sötét tónusú szerepet játszott már
életében, s a jövőben is fog ilyeneket
játszani, de kivételes színészi egyéniségét
mégis a szenvedést is lírai színpompába
foglalt nőalakjai őrzik (Natasa, Nyina stb).

x
A vígjátéki színésznő ragad el a Lotte-
drámában is. Amikor sikerül bosszút állnia
a szerző „kegyetlenségén", s a humor
szépségébe oldja a tragikus pillanatokat.
Amikor nem dől be, hanem
maradéktalanul ő. Amikor Goethét föl-
magasztosítva, megsemmisíti Lottét. És
megalkotja a vallomást.

Y

Mindig vígjátékban játszatnám. Örökké
friss mondanivalója lesz a Goethénél
sokkal kisebb férfiak nagyképűségéről is,
meg a Lotténál jelentéktelenebb nők
hiszékenységéről is. Mindenről, ami
mögött olyan tragédia húzódik meg, amit a
gyöngédségből és féktelen indulatokból
összeötvözött humor maradandóan tesz
nevetségessé.

z

„Goethe ezer ember feje és szíve egyedül"

-- írta Charlotte von Stein. Egy tragikusan
műkedvelő lélek szavai ezek. Ruttkai
vallomását így hallottam 1977. március 3i-
én: „Egy lángész megölné bennem az
embert, de én nem hagyom." Színész
válaszolt a szerepnek, s ezzel a fintorral
bosszút állt az élet tragikumán.

Peter Hacks: Lotte (Pesti Színház) Fordította:
Szántó Judit. Rendezte: Valló Péter.
Tervezők: Najmányi László m. v., Lévai
Sándor m. v. és Jánoskúti Márta.

Szereplő: Ruttkai Éva.
Közreműködik: Szilágyi Mária, Zoltán

Annamária, Dobóky László, Hollós János.

BUDAI KATALIN

„Édességes retorika-
illat"

Hárman a Lóvá tett lovagokból

Korai darabja Shakespeare-nek a Lóvá tett
lovagok című vígjáték, amelyet - eredeti
formájában Magyarországon először -
Szirtes Tamás rendezésében mutatott be a
Madách Színház. Sok vonása még a
hagyományoshoz, a házi bemutatók
szokásos kívánságaihoz, a commedia dell'
arte formáihoz illeszti. A kezdő
Shakespeare csak néhol vezényel teljes
zenekart, de sutaságaiban, kidolgozatlan-
ságaiban is megzendülnek már a keserű és
boldog komédiák széles sodrású vezér-
szólamai.

Az alapfigurák jó ismerőseink: nőktől
tartózkodó, tanulásba mélyült nemesurak,
akiket éles nyelvű, bájos hölgyek
késztetnek esküszegésre; az ál-műveltség,
szobatudományok, idegen szavak zavaros
gőzétől megmámorosodott nagyvilági
piperkőc, Don Armado és „helyi"
változatai, az iskolamester meg a pap;
végül a tudatlanok, a bonmot-k ellen
természetes szókimondással védekezők
csapata: Lüke, Julka, Bunkó és Pille.

Az első csoportban Sztankay István és
Schütz Ila vívják a szómezőn a nemek
csatáit. (Benedek és Beatrice veszi majd

át tőlük a stafétabotot a Sok hűhó semmiért-
ben - ők már egyénítettebbek, megcson-
tosodott előítéleteiktől nehezebben sza-
badulnak.) Biron-Sztankay és Rosalie-
Schütz még úgy illeszkednek a tablóba,
hogy csak árnyalatnyit különböznek a
mellettük állóktól. (A darab különleges
értéke amúgy is ez: a sémafigurák csak
hajszálnyira ütnek el a mintától, de ez az
apró elmozdulás kelti a szomorúság, a
hiábavalóság, a becsapottság rezdülésnyi
érzését, ami nélkül a derű sem lehetne
igazi.)

Biron: egy a navarrai király barátai
közül. Rosalie a francia királylány
kísérőinek egyike. Mindketten részt
vesznek egy olyan komédiában, amely-
nek előzményeit is, kimenetelét is vilá-
gosabban látják, mint a többiek. Biron, a
kicsit szkeptikus, kicsit cinikus fiatal-
ember bölcsebb képtelen önsanyargatásra
vállalkozó társainál: tudja, hogy az igazi
tudásszomj nemcsak biflázással
csillapítható. Kalandvágyból, kíváncsi-
ságból, mintegy önmagát is kipróbálandó,
aláveti magát a három év elzárkózást
parancsoló szabályoknak. Sztankay lát-
ványosan képes egyesíteni a már tapasz-
talt, hitetlen férfi fölényét a tréfára kész,
különleges élményt szimatoló kamasz
kíváncsiságával. Az a pár - nem odafestett
- ősz hajszál csak segít elfogadtatni
érzéseinek ambivalenciáját. Mivel ő
azonnal rátapint a királyi Akadémia
aszkézisének mesterkéltségére, remek
öngúnnyal elsőnek is konstatálja magán a
fogadalom betartásának lehetetlenségét.

Shakespeare: Lóvá te t t lovagok (Madách Színház)
Gyabronka József (Pille) és Huszti Péter (Don Armado)


