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Egy előadástorzó

Ruszt József Gárdonyi-adaptációja a
Józsefvárosi Színházban

Az ifjúságnak igen nehéz színházat ját-
szani. A tizenkét-tizenhat évesek számára
éppen ezért alig születik előadás a magyar
színpadokon. A gyerekdarabok már
semmilyen átélhető eszményt nem közve-
títenek számukra, ezek drámaisága - ha
egyáltalán van bennük - a mese fantasz-
tikumában oldódik fel, hangvételük le-
ereszkedő, képzelet szülte hőseik, konf-
liktusviláguk sematikus, mentes minden
valóságosként elképzelhető társadalmi és
személyes vonatkozástól. A fogékonyság
átstrukturálódásának e fontos életszaka-
szában a művészettől másféle élményt
várnak, mint amit a mesékben találnak.
Ezek a fiatalok már tudják, tapasztalják,
hogy minden győzelemnek ára van, hogy a
jó nem mindig kerekedik fölül a rosszon,
hogy bármilyen siker elérése sok
fáradságba, lemondásba kerül. A kalandot,
a nagy emberek rendkívüli tetteit és
egyáltalán mindenfajta egzotikumot to-
vábbra is elvárják, akár a mesékben a cso-
dákat. A mese azonban romantikus re-
génnyé duzzad, s a regény világába merülő
képzelet reális hősök emberfeletti
teljesítményeiben gyönyörködik, vagy
magában a tiszta, idealizált emberben,
annak egyszerű, nyílt és egyenes érzel-
meiben, eszméiben. Victor Hugo, Gár-
donyi, Jókai, Kipling, Verne, Cooper, May
Károly világa ez.

A kamasz, mert róla van szó, könnyen
és mélyen képes azonosulni e művek hő-
seivel, példaképpé teszi őket, most for-
málódó erkölcsi világképének első mo-
tívumait bennük méri össze a környeze-
tében tapasztaltakkal. E korosztály ro-
mantikaigényéből nem hiányzik az etikai
mozzanat. Ruszt József tudja, hogy a ka-
maszok igen fogékonyak bizonyos, az
érzelmek harcában rejlő drámaiság iránt is,
s olyan hőstípust kell számukra meg-
formálni, aki a világgal folytatott küz-
delmében nemcsak külső akadályokat
győz le, de önmagán is megtanul ural-
kodni. Ehhez jó alapanyagot talált Gár-
donyi Géza Láthatatlan ember című regé-
nyében, amelyből ő maga készített azonos
című színpadi adaptációt.

A regény romantikus hősének Ruszt
színpadán egy mitikusan zárt, tőle elide-

genített világban kell „megtanulnia ön-
magát". Az időtlenné merevített hun mi-
tológia színpadi verziójában a mellék-
alakok maszkot viselnek, s nemcsak az
alakok jelképesek, de az események is
pusztán illusztratív, allegorikus szándé-
kúak, azaz hangsúlyozottan személytelen
és érzéketlen közeg veszi körül a történet
eleven hőseit. A rendezés így szét-
választja az önmegismerő létet a létezés
objektív, készen talált formáitól, tehát a
most születőt a már megmerevedettől.
Nyilvánvaló, hogy Rusztot nem az
újraolvasott regény extenzív, tárgyi
gazdagsága izgatta, hanem azok a belső
konfliktusok, lelki történések, melyeken a
felnőtté érő fiatal mindenképpen átesik.

Az előadás előterében Zéta és Emőke
szerelmének története áll. A kamasz első
igazán szociális szenvedélyéről, mely ki-
forratlanságában is a legtisztább vágyak-
kal, eszményekkel telített, s amelyben
először ismer magára, minden áttétel nél-
kül beszél a rendező. Olyan szerelem ez,
melynek táplálója még a gyermeki lélek,
de amely minden megnyilvánulásában a
felnőttlét ideáját célozza, anélkül, hogy
ténylegesen is felnőtté kívánna lenni álta-
la. Elmondható-e egyáltalán ez a folyamat
a színház, a dráma nyelvén? Egy olyan
nyelven, mely alig képes a belső
történések definitív és pontos kifejezésé-
re? Egy olyan előadással, amelyből
hiányzik az a hős körül kirajzolódó regé-
nyesen tág közeg, az a hősi és gazdag vi-
lág, amelyben őt eredetileg megismertük?
(Nem beszélve arról, hogy a szerepek
többségét eleve deheroizáltan beállított
fiatalok játsszák, s ez amúgy is gátat emel
a fiatal néző illúzióvágya elé.) Mér-
kőzhet-e a színpad a nálánál sokkal tágabb
terű regénnyel vagy filmmel?

Az adaptálások legtöbbje szánalmas
eredményre vezet. Sem a naturalizálás,
sem a kalandmenet színpadra erőszakolása
nem teszi színi élménnyé ezeket a
műveket. Több ifjúsági előadáson ta-
pasztalható, hogy miközben a rendező
hallatlan erőfeszítéseket tesz az előadás
„technikai" megoldására, a „technika"

valósággal kisiklik a keze közül, s a játék
tényleges elrendezésére nem jut sem idő,
sem energia. Nem születik meg az elő-
adásoknak az a lényeges sajátossága, mi-
szerint a színpadon semmi sem igazi és
minden igazi, amiből következik, hogy a
valóságos és az elképzelendő egyszerre,
egymást megszüntetve van jelen. Az
adaptációk legtöbbjénél a gyerekekben
meg sem fogannak azok a dinamikus lelki
késztetések, melyek a hősökkel való

együttélést, együttérzést és -haladást lehe-

tővé tennék. Nem az a baj az ifjúsági
színházzal, hogy a korcsoport kedvenc
olvasmányait, filmélményeit kívánja szín-
padra állítani, hanem az, hogy ezt valami
klasszicizáló, „felnőtt"- dramaturgia je-
gyében teszi.

Ruszt a poetizálás útját választotta. Az
adaptáció olyan érzelmi dramaturgiára
alapozott előadás-elgondolásra épül, mely
az adott epikai tér-idő viszonyokat egy
sajátos áttetszőségillúzió-keltésre teszi
alkalmassá, melyben a fizikai cselek-vések
eredeti dominanciáját az érzelmiek veszik
át. Így a hősök makro-, illetve
mikroszociális, valamint belső konf-
liktuskörei nem a közvetlen cselekmény-
ben fejeződnek ki - ami a jelenetek
mélységi dimenziójának tudatos elhagyása
miatt sem lehetséges -, hanem egyfajta
lírai-meditatív közegben maradva különös
balladai homályban hagyja a tett és el-
követője közötti összefüggéseket.

Dsidsia megtorpanásai, puha, meleg
gesztusainak, belső lendületének, rajon-
gásainak hirtelen visszahőkölései, Emőke
hideg fenségének lányossá, gyengéd
nőiességbe oldódása, Zéta belső lázának
és zárkózott alkatának sorozatos ütköz-
tetése, Attila hun fejedelem alakjának és
„szerepének" tragikomikus, mégis mitikus
tisztaságában hinni hagyó szembeállítása
mind olyan rendezői gesztus, melyből a
megjátszott életpillanatok azonnali
elferdülése derül ki, s amelyből mégis az
igaz érzelmekhez való visszatalálás vágya
szól.

Ruszt előadásaiban saját belső élményeit
vetíti ki, s ehhez olyan, a költői
elbeszélésekre, balladákra emlékeztető
formát keres, mely egyszerre szigorú, sőt
túl szigorú keret (passió, moralitás, litur-
gikus játék stb.), ugyanakkor tág teret nyit
minden belső érzés kifejezéséhez. A
Láthatatlan ember-előadásban is a hő-
sökből sugárzó érzelmi-indulati gazdagság
felesel a szigorúan szabályozott groteszk
háttérvilággal. Amikor Ruszt egy
határozott gesztussal szétválasztotta a
regény képzelt világát (terét) és hőseit,
egyben megszüntette azt a cselekmény-
gazdag érintkezést, ami a regényben a
hősök és koruk, belső életük és életvi-
szonyaik között létezik, s ezzel mintegy
kihúzta a regény drámai méregfogát.

A lírai adaptáció mégsem vezetett teljes
sikerre. Az ok egyszerű: a szereplőkből
hiányoztak azok a képességek, melyek
ehhez szükségesek lettek volna. A
mesterségbeli tudás fogyatékosságai még
annak a rendezőnek is tönkretehe-



tik elképzeléseit, aki egyébként nem kí-
vánja meg színészeitől a saját fizikai és
lelki alkatuk teljes átértelmezését. Ruszt
igyekszik úgy beállítani színészeit, hogy a
maguk korlátozott képességei alapján is
megtalálhassák helyüket a kollektív já-
tékban. A fő- és mellékalakokat ez esetben
sem a színészi kvalitások alapján válogatta
ki, hanem elsősorban alaki, pszicho-
fiziológiai szempontok figyelembevéte-
lével. Kollektív játékai tehát leginkább a
mesterség alapjait és őt ismerő színész-
embereket igényelnek. (Ezt igazolja a Já-
tékszínben játszott Dürrenmatt-Čapek-
produkció is, amelyben több olyan szereplő
játszik igen jól, aki annak ellenére, hogy
nem profi színész, képes arra, hogy
megértse és magáévá tegye azt, amit a
rendező tőle kíván.)

A Láthatatlan emberben szereplők több-
sége azonban nem képes alkalmazkodni a
megadott szerepképhez, ezért minduntalan
kiesik a játék rendező diktálta üteméből,
nyílt és tiszta érzelmek helyett csak
érzelemtöredékek jutnak a nézőnek. A
színészek csak végrehajtják, s nem fel-
dolgozzák a rendező intencióit, így azok
nem válnak színpadi valósággá. Zéta be-
felé forduló egyénisége például egyszerű
kapcsolatszegénységként jelenik meg,
ahelyett, hogy a gátlásosságát éreznénk
meg. Priszkosz és Zéta kapcsolata sem
igazi dialógus, mint ahogy Emőke és Zéta
szerelme sem válik plasztikussá, pedig
mindenélkül aligha hisszük el Zéta ver-
gődését „szolgálat" és „lázadás" között.

Mindenki a Ruszt által adott sémába
ragad, s ez nem is annyira a maszkosok
esetében zavaró, mint azoknál, akiknek a
játék során kellene megtalálniuk helyüket a
világban. (Talán egyedül a Dsidsiát alakító
Szücs Áginak sikerül ez a feladat; az ő
játéka is bizonyítja, hogy Rusztnál nem
elég, sőt néha kifejezetten káros bár-miféle
elidegenítési technika alkalmazása,
ehelyett engedni kell bizonyos pszichikai
és kinézikus automatizmusoknak,
számításba kell venni a személyiségre jel-
lemző, önkéntelen reakcióikat.)

Mivel valamennyi szereplő fiatal, sze-
mélyiségük önkéntelen megnyilvánulásai a
rendező koncepcióját jobban szol-
gálhatnák, mint a beállított és bizonyos
színészi kvalitásokat igénylő „játékok". A
játék azonban elemeire hull szét, a rendezői
szándék szerint lényeges „érzelemcsere" a
szereplők színészi bizonytalansága miatt
elsorvad. Ehelyett egy nem annyira
izgalmas, de kétségtelenül tiszta képet
kapunk - groteszk passió-játékként
megjelenő társadalmi pamflet

Angster László és Reil Zsuzsa A láthatatlan ember józsefvárosi színházi előadásából
(Korniss Péter felv.)

formájában - Ruszt valóságszemléleté-ről.
A módszer hasonló a Romeo és Júlia-

előadás felnőttjeinek és fiataljainak szem-
beállításához. Ott a Capulet és Montague
család tagjait Ruszt szándékosan elszürkí-
tette, az eseményeknek csupán tehetetlen
szemlélőivé fokozta le. Már-már komikus
színezetű a szánalmas csetlés-botlásuk
gyermekeik körül, akik fiatalságuk teljes
lendületével rohannak végzetük felé. A két
család viszálya és ennek aktív drámai
megnyilvánulása kevésbé érdekes Ruszt
számára, ehelyett a gyermek-szülő
kapcsolat alakulása, elemzése a fontos,
tehát az, ahogyan a felnőttek konvencio-
nális torzsalkodása megfertőzi és pusztu-
lásba sodorja a fiatalokat. Sem rosszindu-
lat, sem „atyai gőg, zsarnokság" nem honol
már bennük gyermekükkel szemben,
egyszerűen a szülő-gyermek kapcsolat
kiüresedését regisztrálja ez a beállítás.
Lőrinc barátot ugyanakkor határozottan
elkülönítette a többiektől (elsősorban a
játékstílus révén), ő a drámát faggató
rendező személyes megbízottja a színpa-
don, aki örömét leli abban, hogy a fiatalok
beveszik a játékba, bizalmukba fogadják, s
kedvét leli mindabban, amit tesz.

A Zéta történetét megelevenítő társulat
valamennyi tagja fiatal, a szereposztásból
nem következik semmiféle „nemzedéki"

beállítottság. Ez eleve olyan ön- és világ-

szemléletet rejt magában, mely az ifjúsá-
géból indul ki, még akkor is, ha vala-
melyikükkel éppen felnőtt- vagy vénem-
berszerepet játszat. Ezeket a szerepeket is
úgy kellene megformálni, ahogy a fiatal
színészek megítélik a figurát. Zéta „tisz-
tasága" egy-egy pillanatra megváltja őket
maszkjuktól, hiszen ő létezésével is
provokál, őszinteségre késztet. Ereje és
gyengesége egyazon eredetű: lelki és fizi-
kai ifjúságából következik. Ruszt azért
fordul ehhez a hőstípushoz, mert tudja,
hogy minden védtelenség és belső bi-
zonytalanság ellenére életének ebben a
szakaszában az ember „jobban azonosul
az élettel, mert többet tévedhet", mint
később bármikor.

Á színészeknek tehát két világot kellene
egyszerre feltárniuk: azt amelyben élnek,
és azt, ami bennük él. Á külső világ képén
és mozgásán erősen érződik a rendezői
kéz, míg a belső kiformálását a fiatalokra
bízná. Ez az eljárás elsősorban a Zétát,
Emőkét és Priszkoszt alakító színészekre
ró erejüket meghaladó fel-adatot. De a
maszkot viselők sem mond-hatnak le az
öntükrözés mozzanatáról. Ruszt ugyanúgy
„tanulni" akar ezektől a fiataloktól - tehát
őszinteséget, természetességet vár tőlük -,
ahogy az előadás nézője is, aki ha maga is
fiatal, könnyen a játék közelébe juthatna,
ha pedig már nem az, vágyat érezhetne,
hogy lélekben újra azzá váljék.



négyszemközt
Zéta nagy tudású, környezeténél jóval

magasabb intelligenciájú ifjú, mégsem
képes úrrá lenni még saját szenvedélyén
sem. Ruszt abszolút elfogulatlannak
akarja látni, olyan embernek, aki belső
ártatlanságát (láthatatlanságát) nem vesz-ti
el soha. A fiatal színészeket azonban
szokatlan szemérmesség fogja vissza. Ez
nem egyszerűen színészi ügyetlenség, gát-
lásosság; mintha egy nemzedék bizony-
talanságérzetének önkéntelen megnyilvá-
nulása volna. Ezek a fiatalok azért nem
mernek bátran játszani, mert ugyanolyan
„felelőtlen" állapotban vannak, mint azok
a hősök, akiket meg kéne formálniuk.
Ruszt pedig éppen a szereppel való
küszködés megmutatását várná el. A szí-
nésznek önmagában kellene felfedeznie
mindazt, ami a figura sajátja. Ha csak azt
az egy motívumsort ragadjuk ki, hogy
miként igyekszik Zéta Emőke tetszését
elnyerni, számos olyan eszközzel ta-
lálkozunk, melyet mindenki felhasznál a
másik csodálatának kivívásához. Zéta
„sorsa" a tetszeni akarás újabb és újabb
jeleneteiből formálódik, ezek során akar-
va-akaratlanul érik emberré, megtanulja
mindazt, amit a könyvekből nem lehet.
Jelleme a tartózkodás és a vakmerőség
különös keverékéből áll. Egy vad és ke-
gyetlen világ veszi körül, tele képmuta-
tással, ravaszsággal, korrupcióval.
Rusztnál - Gárdonyival ellentétben - a
hunok társadalma sem emberarcúbb a
rómaiaké-nál. A Zéta típusú fiatal számára
nincs hely ebben a világban. Azzal, hogy
a játék historikumát idézőjelbe teszi a
rendező, nemcsak a megelevenített
társadalmat, hanem magukat a hősöket is
meg-mosolyogja. Ez az eljárás a hun
világot a barbárság egy általánosabb
allegóriájává emeli.

Ruszt „személyes élményeinek közös-
ségbeli érvényességét" teszi próbára az
előadással, mégpedig alig leplezett didak-
tikai szándékkal. A Láthatatlan ember -
műfaját illetően - fejlődésregény, Zéta
„önmagát tanulja meg a történetben",
ahogy Ruszt megállapítja. Zétában egy
mélyről induló, átlagon felüli érzékeny-
séggel és hittel teli, kivételes tehetséget
ismerünk meg, aki a világ felkarolására
vár, ám végül az átlagember életébe
kényszerül vissza, a „kis életbe". Zéta
mutatvány, csudarabszolga lesz csupán.
Az ifjúsági előadás ruszti eszményének
csupán a váza valósult meg. Azokban
képes csak rezonanciát kelteni, akik haj-
landók elfogadni: az előadás éretlensége
valójában egy az éretlenségről szóló elő-
adáskoncepció alapja.

GÁBOR ISTVÁN dalmi élet különböző kérdéseihez. Ez az
„Egyenetlen, mégis
értékes évad volt ... "

Beszélgetés Nyilassy Judittal,
a budapesti Gyermekszínház
igazgatójával

- A SZÍNHÁZ 1978. szeptemberi számában
beszélgetés jelent meg Nyilassy Judittal, aki
ekkor mindössze egy esztendeje vezette a
budapesti Gyermekszínházat. Éppen ezért a
beszélgetésben inkább csak a tervekről esett
szó, s a cikk végén megállapodtunk, hogy
újabb egy esztendő elteltével szembesítjük a
szándékokat az eredményekkel.

- Igaz, hogy csak rövid ideje vagyok
igazgató, de rendezőként hét évvel ez-előtt
kerültem ehhez a színházhoz. Azóta
próbálom a színház profilját alakítgatni.
Kezdettől fogva feszülten figyelem a né-
zőteret, és föl kellett mérnem, hogy nagy
lehetőségeink vannak, de a felelősségünk
is óriási. Nemegyszer érzem munka köz-
ben, hogy a mások számára talán egysze-
rűnek tűnő előadás létrehozása nehezebb
feladat elé állítja a művészi gárdát, mint
egy kvalifikált felnőttprodukció. Abból
ugyanis nem indulhatunk ki, hogy nálunk
maga a történet egyszerű, mert a művészi
differenciáltságnak itt is végbe kell
mennie. Mivel a közönségünk rend-kívül
érzékeny, bonyolultabb feladat megtalálni
velük a kontaktust. Némely eredményünk
azonban már azzal biztat, hogy a munkánk
színvonala a továbbiakban is emelhető.
Úgy érzem, előreléptünk, és ezután is
munkál bennünk a jó-ízű elégedetlenség.
Nem hiszem, hogy minden lehetőséget
kihasználtunk már, és egyenletes volt a
szezon, de feltétlenül értékes.

Ebben a színházban dolgozva óhatat-
lanul szorosabb kapcsolatba lépünk a tár-
sadalmi problémákkal, ha úgy tetszik, a
jövőnkkel. És ez nem közhely. Azt
tapasztalom, hogy a fiatalok hallatlanul
nagy belső értékeket hordoznak, de ér-
zelmi és gondolatvilágukban eléggé ma-
gukra hagyatottak. Nem hiszem, hogy a
színház ezeket a hiányosságokat teljes
mértékben kiküszöbölheti, nem is lehet
feladata, de a hiányosságok fölismerése
fokozza felelősségérzetünket. Érzelmi
műveltség és megfelelő ismeretek - pél-
dául a magyar történelem ismerete - nél-
kül nem lehet kötődni a művészetekhez s a
nemzeti kultúrához sem. Ezt érezzük a
színházban, és ez a magyarázata annak,
hogy rendkívül közel kerülünk a társa-

élet nagymértékben megváltozott és je-
lenleg is változóban van, a pedagógiai
törődés viszont az iskolában és a család-
ban háttérbe szorul. Ha ezt tudomásul
vesszük, akkor meg kell találni a lehető-
séget arra, hogy a társadalom a harmoni-
kus ráhatást pedagógiailag erősíteni tud-ja.
Az idei nemzetközi gyermekév ehhez
nagyon jó lehetőségeket teremtett. Mint a
nemzeti bizottság tagja, alkalmam nyílt
arra, hogy a gyermekekért küzdő szak-
emberekkel kapcsolatot teremtsek, a bi-
zottságban folyó beszélgetések, akciók
előrelendítettek munkámban, elképze-
léseimben.
 A tavalyi beszélgetésünkben szó esett a

színház belső műhelymunkájáról, akkor jobbá-
ra még csak tervként. Mi valósult meg ebből?
 A mozgáskultúra fejlesztése kötelező

jellegűvé vált. Természetesen nem arra
gondoltunk, hogy a színpadon mindent
akrobatikus mozgással fejezzünk ki, de a
társulat lelkesedésére építve és az állam
támogatását felhasználva a mozgáskészség
állandó tréningben tartása elenged-
hetetlen. S ami ennél is fontosabb: a mű-
vészek érezzék tudatos uralmukat testük
fölött! Ez a magyar színészekre - tisztelet
a kivételnek - nem jellemző. Színhá-
zunkban különben is a stilizált mozgással
alátámasztott játékkészség rendkívül
lényeges. A munkát folytatni fogjuk.

Továbbra is foglalkozunk a rendszeres
hangképzéssel. Ezek mellett a társulat
tagjaiból két önkéntes munkacsoport
alakult, amelyek - ha nem is állandóan, de
céltudatosan - bizonyos témákkal fog-
lalkoztak. Az egyik csoport koncentráló-
gyakorlatokat végzett, ami a pszichikai és
fizikai görcs tudatos oldásához segít, a
másik az indiai mozgáskultúra bizonyos
elemeivel ismerkedett azzal a céllal, hogy
adott színpadi helyzetekben ezt hasznosí-
tani tudja. Ezt az érdeklődést továbbra is
szeretném ébren tartani. Társulatunk még
nem mondható homogén együttesnek, és a
szó bizonyos értelmében - mivel
szükségszerű, hogy a fiatalok aránya nö-
vekedjék - nem is fog azzá válni, de a
szándékról és törekvésről nem mondhat-
tunk le. Még ha főiskolások kerülnének is
társulatunkhoz - amire sajnos nem szá-
míthatunk -, akkor is világossá kell tenni,
hogy önfejlesztés nélkül nemhogy művészi
nívót nem lehet elérni, de szín-vonalas
„ipar" sem jöhet létre.

- Közbevetőleg: úgy érzem, továbbfejlődésük
egyik kulcskérdése a fiatalítás.

- Színházunk egyik gondja ez. Ha ab-


