
tuációra jön. Például, ha olyan valaki
téblábol a színpadon, akinek nem is volna
szabad bent lennie, vagy ha sorban jönnek
be a szereplők, és mindegyik ugyanazon a
néven mutatkozik be és így tovább.
Egyébként szerintem az első nevetés a
legfontosabb. Ha az jól és jókor jön be,
utána már rendszerint egy engedettebb,
finomabb, lazább, sokszor ízlésesebb játék
következhet. Ezt sok színész tudja, érzi.

- A Vidám Színpad jelenlegi társulata
megfelelő-e elképzeléseihez?

Igen. A hiányokat, főleg nagy egyé-
niségekben és színészkarakterekben pó-
tolni k e l l . .

Kikre számíthat? Mennyire kíván tá-
maszkodni a dramaturgiára ?

Szeretném, ha mindenki „megfüröd-
hetne" a kabaréban, akinek tehetsége és
vonzalma van ehhez a műfajhoz. A szer-
ződtetésről még korai volna nyilatkoz-nom
A dramaturgiára pedig nagyon számítok;
ebben a műfajban borzasztó fontos, hogy
naprakészek, felkészültek és pontosak
legyenek. Egyébként „nyitott"
dramaturgiát és „nyitott" színházat
szeretnék; azt, hogy a szakma, a kritikusok
bármikor bejöhessenek, hogy a szerzők
vagy szerző-„jelöltek" anyagot,
jelenetvázlatot, ötletet hozzanak, mindent
elolvasunk, mindent megbeszélünk. Mi
mindenkitől tanulni szeretnénk, azt hi-
szem, ez az egyetlen lehetséges út,

 És a rendezők? Tervez-e a rendezői
gárdában frissítést ?

- Rendezői gárda nincs, egyetlen szer-
ződtetett rendezőnk Kalmár Tibor. Ven-
dégrendezőkkel kívánunk dolgozni, hiszen
ha vendégként jön valaki, az kedvvel
vállalja a munkát. És ha kölcsönösen
„beleszeretünk" egymásba, dönthet, itt
marad-e,

 Milyen anyagi feltételekkel és lehetőségek-
kel kezdi a munkát?

-- Az volt a kérésem, szüntessék meg a
rovatgazdálkodást. Bevételi lehetőségeink
legyenek nyitottak, a felhasználás
kérdésében se korlátozzanak, és tudjuk a
színészeinket és munkatársainkat
mennyiségi és minőségi munka alapján
fizetni.

Ez mit jelent?
- Nem új találmány. Érdekeltté kell

tenni őket a munkában, meg kell becsülni
azt, aki tud, méghozzá láthatóan. Ha nincs
rovatgazdálkodás, létrehozhatok olyan
produkciókat, amik megkeresik a pénzt
egy nívósabb kísérlethez, Ha nin-csenek
merev határok, érdekeltté tehetem a
színház minden tagját, hogy energiájának
és tehetségének döntő többsé

gét a színházra áldozza, sőt, ezt jogosan
meg is követelhetem tőle. Mára valaho-
gyan sikerült nemcsak a színházak, ha-
nem a színészek közötti rangsort is el-
mosni. A színészek között nincs meg a
kívánatos anyagi különbség, ilyen szem-
pontból ma nem érdemes sztárnak lenni.
Ha a Nemzetibe bekerülni havi húszezer
fixet jelentene, akkor rögtön emelkedne a
szakma tekintélye,

Ilyen formában is kívánatosnak tartaná
ezt?

- Azt hiszem, igen. Hajtaná a színészt,
látná maga előtt a nagyokat, és kialakul-
nának azok a színházi arculatok is, ame-
lyek ma nagyon hiányoznak.

- Ön különbözni szeretne ....Milyen is lesz
tehát a Vidám Színpad?

-- Szeretném, ha ennek a színháznak
derűs légköre lenne, ha a vérbeli komé-
diások óriásokká lehetnének, a fiatalok
ugródeszkának használhatnák, vagy itt
maradnának egy életre. Ehhez ki kell ala-
kulnia egy sajátos arculatnak...

Március 26-án a Nemzeti Színház és a
Népszínház társulati ülésén, a művelődési
miniszter dr. Malonyai Dezsőt, a
Népszínház igazgatóját és Vámos Lászlót,
a Népszínház művészeti vezetőjét, va-
lamint Sziládi Jánost, a Nemzeti Színház
igazgatóját tisztségük alól felmentette.

Egyidejűleg dr. Malonyai Dezsőt a
Nemzeti Színház igazgatójává és Vámos
Lászlót a Nemzeti Színház művészeti
vezetőjévé kinevezte. Székely Gábort, a
Nemzeti Színház főrendezőjét és Zsám-
béki Gábort, a Nemzeti Színház vezető-
redezőjét jelenlegi munkakörükben
meghagyva -- megbízta egy 1983 január i-
ével létesülő önálló színház előkészí-
tésével. A Népszínház igazgatójának ki-
nevezete Miszlay Istvánt. Fentiekkel ösz-
szefüggésben olyan dötést hozott, amely-
nek értelmében a Nemzeti Színház ka-
maraszínháza a Várszínház, a Népszínház
központja a Józsefvárosi Színház lesz; az
új színház pedig a Katona József
Színházban létesül.

Március 31-én, a József Attila Színház
társulati ülésén, Mezei Gyula, a Fővárosi
Tanács Művelődési Főosztályának ve-
zetője megköszönve eddigi tevékenységét,
felmentette beosztásából Miszlay István
igazgatót és Berényi Gábor fő-rendezőt. A
József Attila Színház új igazgatójává
Szabó Ervint, új főrendezőjévé lglódi
Istvánt nevezte ki.

ZÉTÉNYI LILI

Egyszemélyes színház,
egyszemélyes
közönségnek

Beszélgetés Ruttkai Évával

Igen, színház. A színmű írója, rendezője
és főszereplője egyszemélyben: Ruttkai
Éva.

Az egyszemélyes közönség pedig én
vagyok, a kérdező. Előttem jegyzettömb,
kezemben toll. Helyzetem privilegizált.
Közönség létemre néha társalkotónak
érezhetem magam. Megszakíthatom a cse-
lekményt, kérdéseket tehetek föl, meg-
jegyzéseket fűzhetek az elhangzottakhoz,
ellenvéleményt jelenthetek be, sőt kritikát
gyakorolhatok ott, helyben. S teszem is
mindezt, mert tudom: kötelességem
„kívül maradni".

Ez az „előadás" azonban nem tűri a
kívül maradást. Kérdezek, írok. Azaz
írnék. Ruttkai válasz közben félbeszakítja
a mondatot, nem akarja, nem tudja foly-
tatni addig, míg újra a szemébe nem né-
zek. Válaszai nem csupán szavakból-
mondatokból állnak, hanem gesztusokból,
indulatokból, nevetésekből, könynyekből,
mindabból, amit összefoglalóan így
hívunk: Ruttkai Éva. Csoda-e hát, ha úgy
érzem, ebben az „előadásban" a szó csak
statiszta lehet?
 Mire vagy kíváncsi? -- kérdezi az

előre kiosztott szerepeket formabontóan
felcserélve. „Ruttkai Évára" mondanám,
de ő megelőz:

- A színésznek nem az a dolga, hogy
nyilatkozzék I

Sok színésztől hallottam már ezt a
mondatot. Én is tudom, hogy a színész
kötelessége: tenni a dolgát a színpadon
legjobb képességei szerint. A deszkákról
kell meggyőznie igazáról a közönséget.
Az előzetes filozofálgatások és az
utólagos okoskodások magyarázkodás-
nak, néha mentegetőzésnek is tűnhetnek.
Sőt: később számon kérhetők, veszé-
lyesek lehetnek. Nehéz vitatkoznom,
mégis megpróbálom:
 A színésznek, ha olyan művészi súlyú és

hitelű, mint Ruttkai Éva, művészi és ma-
gánemberi viselkedése példát nyújthat vagy
elrettenthet. Véleménye áthidalhatja a szak-
ma és a közönség közti réseket, szakadékokat.
Kiküzdött előjogai bátrabb szókimondásra
hatalmazhatják föl.

Még be sem fejezem, Ruttkai Éva már-
is hevesen tiltakozik:



- Nincsenek előjogok, sőt jogokról sem
nagyon beszélhetek. Természetesen jogom
van havonta húszat, huszonötöt játszani a
színházban, ami nagyon jó dolog. A
fennmaradó szabadidőmben pedig jogom
van megkeresni azt a pénzt, ami fedezi
életem rezsijét, s amire nem elég a színházi
fizetésem. Sajnos. Mert nekem mindig a
színház volt és maradt az első számú
szerelem. Kollégáim is futnak a pénzük
után. A színész életében a színház
fokozatosan elvesztette domináns szerepét.
Szinte fáj bemenni a színházamba es-
ténként, s azt érezni, hogy mellékessé vált
az esti előadás sokak számára. Futva
érkeznek, és éppilyen futva távoznak a
színházból.

- Sajnos sohasem tudtam felhalmozni.
Amikor sokat filmeztem, tévéztem, akkor
sem tudtam ékszerekbe és más értékekbe
fektetni a pénzem. Nem tudom, hogy más
ezt hogy csinálja! Egyetlen értékem ez a
ház - mutat körül -, ami adósságom
letörlesztésével most lett vég-érvényesen
az enyém. Rengeteget dolgoztam érte.
Előadóestemmel beutaztam az egész
országot. Reméltem, hogy adósságom
rendezése után abbahagyhatom. De
számolni kezdtem, és kiderült, hogy nem
tehetem, folytatnom kell.

- Egyre gyakrabban hangzik el színészek
szájából a panasz: a színház elvesztette pri-
mátusát erkölcsi és anyagi értelemben egyaránt.
Kivételek ugyan vannak, de a színészek többsége
más fórumokon is kénytelen keresni „mű-vészi
önmegvalósítását" és megélhetését. Ezért az
állapotért valószínűleg a színészek vonhatók
felelősségre legkevésbé, hiszen többségük a
színház varázsáért lett színész, és saját be-
vallásuk szerint inkább kötelességből, mint
lelkesedésből filmeznek, tévéznek. Ki tehet hát
arról, hogy az utóbbi években ilyenné vált ná-
lunk a színházi világ?

- Ha ugyan van színházi világ! - emeli
fel ujját figyelmeztetőleg Ruttkai Éva. -
Milyen színházi világ az, ahol nem fontos
a színház? Mert én ezt érzem, bár tudo-
másul nem veszem. Ha ezt befejezett
tényként elfogadnám, akkor nem tudnék
többé kimenni a színpadra. A színházi
előadás nem konzerválható, és nem is
érdemes konzerválni. Mi nem játszhatunk
a jövő közönségének, nem szólhatunk az
utókorhoz. A ma közönségével - én
legalább így érzem - egyre gyakrabban
elmegyünk egymás mellett.

- Hogy történhet ez meg egy olyan nagyszerű
hagyományokkal, kivételes tehetségű művészi
gárdával rendelkező színházban, mint a Víg-
színház ?

- Ismét csak azt mondhatom, hogy

nem az én dolgom megvonni az elmúlt
évek, évtizedek mérlegét. Én csak egy
tagja vagyok a társulatnak. Színész va-
gyok, elvégzem, amivel megbíznak. De
épp azért, mert színész vagyok, sok min-
dent megérzek. Érzem, hogy elvesztettük
a kontaktust a közönséggel, és amíg ezt
meg nem találjuk, addig a színház halott
hely lesz, ahová nem érdemes be-menni.
Ez kétségbeejtő. Ezt a kétségbe-esést
játszom el a Párizsi élet című darab
színésznő szerepében. Ez a színésznő
egy-folytában attól retteg, hogy nem lesz
színház, nem lesz előadás.. .

- Tehát a színháznak ki kell szolgálnia
közönségét?

- A közönség elriasztása megbocsát-
hatatlan bűn. Nincs az a haladó mű és az
a merész rendezés, ami ezt megenged-
hetővé tenné. Nem kell feltétlen kimennie
a régi közönségnek a színházból ah-hoz,
hogy bejöhessen az új.

Régi téma a színész kiszolgáltatottsága. A
színésszel rendelkezik a színház: ellátja
(vagy nem látja el) jó (vagy rossz)
szerepekkel. S részt kér belőle a közönség,
hisz miatta jön be (vagy nem jön be) a
színházba, neki tapsol (vagy nem tapsol).
Népszerű színész-rendezőnk fogalmazott
így: „a közönség előtt csak a színész, lehet
művész"! Magyarul: ő viszi a bőrét a
vásárra. Ezt teszi Ruttkai Éva is immáron
harminchét éve.

Főiskolai végzettség nélkül került a
pályára, a Vígszínházban aratta első sike-
rét Molnár Ferenc Hattyújában. Élete
összefonódott a Szent István körúti szín-
házzal: iskolája volt, majd otthonává lett.
Rövid kitérőt csak a Nemzeti Szín-házban
eltöltött három év jelentett 1948 és 1951
között. A Vígszínház (196o-ig
Néphadsereg Színháza nevet viselő) épü-
letében játszotta el 1956-ban első Csehov-
szerepét, Nyinát a Sirályban.

Várkonyi Zoltán 1962-ben vette át a
színház vezetését, s az ezután következő
tíz-tizenöt évben bontakozott ki Ruttkai
Éva tehetsége teljes felvértezettségében. A
színház vezető színésznőjévé lett. Meg-
kapta mindazon szerepeket, melyekről
színésznő csak álmodhat. Játszott már
Moliére-t és Schillert, Shaw-t és Tolsz-
tojt, Arisztophanészt és Goethét, de Vár-
konyi Vígszínháza hozta el számára
Bruckner Angliai Erzsébetét, Williams
Maggie-ét a Macska a forró tetőn című
darabban és Shakespeare Júliáját. Majd
következett Horvai István Csehov-ciklu

sa: Ljubov Andrejevna a Cseresnyéskertben
Mása a Három nővérben és Jelena a Ványa
bácsi című darabban, még Latinovits
Zoltánnal.

Aztán jött a hetvenes évek - Ruttkai Éva
szerint már felhősebb - második fele.

A Vámos László rendezte Antonius és
Cleopatrában Ruttkai királynője a kritika
szerint „apologetikus, magánérzelmű". Egy
hazánkban vendégeskedő angol újságíró
boldogan üdvözli az „agyonhajszolt"
színésznőt a Vidám kísértetek mű-vészi
kikapcsolódást jelentő szerepében.
„Félelmetes ráérzéssel" varázsolja szín-
padra Fruzsinát Kapás Dezső Krúdy-
adaptációjában. Művészi és magánemberi
mérföldkő Peter Hacks monodrámája, a
Lotte. Bűn és bűnhődés: a Vígszínház
társulatának művészi összecsapása a
moszkvai Taganka Színház alapítójával, a
világhírű Jurij Petrovics Ljubimovval.
Ebben az előadásban Ruttkai Éva - ismét a
kritika szerint - „alatta marad a vára-
kozásoknak".

Utazás az szakába: Várkonyi Zoltánnal.
Várkonyi örökre elutazik, de mű-vészi
testamentumában Ruttkai Évára hagyja T.
Williams: Orfeusz alászáll című darabjának
főszerepét, és Ruszt Józsefet mint
rendezőt. Az eredmény: nagy, egyé-ni
siker, bár elsősorban a közönség részéről.

De nem vonja ki magát Ruttkai Éva a
csapatjátékból sem. Jelen van Valló Péter:
Minden jó, ha vége jó című Shakespeare-
látomásában, széles skálán mutatja be a
„színésznőség" minden szépségét és
tragikomikumát az Őfelsége komédiásában,
majd a Párizsi életben.

Nyolc éve Ruttkai Éva interjút adott
Földes Annának (Színház, 19745.). Akkor
mondta el, hogy ellentétben a többi
Csehov-hősnőkkel, szerinte: „Nyina leg-
főbb győzelme az életben, hogy nem kell
megtagadnia magát."

Ezt a mondatot Ruttkai Éva színész-női
ars poeticájaként is értelmezhetjük. Szép
ívű pályáján mindig akkor aratta a
legnagyobb sikert, ha hagyták, hogy
önmaga legyen. Ruttkai legfőbb győzelme
az életben, hogy megőrizte „ruttkaiságát".

Esztéták, monográfiaírók szokása, fel-
adata nagy művészek életútjának, pálya-
futásának utólagos periodizálása. Az utó-
lag felfedezett periódusokon gyakran maga
az alany csodálkozik a legjobban.

- Ruttkai Éva meg tud-e különböztetni
pályáján belül egyes szakaszokat?

- Az élet egy szent, gyönyörű folya-



matosság -- mutatja kezének szép moz-
dulatával-, nincsenek periódusok. A szí-
nészt mindig kora, művészi érettsége és az
őt körülvevő világ határozza meg.
Egyébként primitív dolognak tartom, hogy
kor szerint figyeljük egymást mi,
színészek; és a színpadon eltöltött évek
száma szerint ítéljen meg minket a
szakma, A fontos mindig az, hogy kiben
mennyi energia, mennyi élet van. Oscar
Wilde mondta: „nem az a baj, hogy meg-
öregszünk, hanem hogy fiatalok mara-
dunk".

A z előbb idézett interjúban vágyairól,
álmairól beszélve az is elhangzott, hogy szeret-

ne még több csehovi titkot megfejteni, s olyan

előadásokban részt venni, ahol a csapatmun-
kából remekmű születik. Teljesültek-e ezek az
álmok

Létrejött egy ilyen előadás: Horvai
István Platonov-rendezése válaszol ki-
térően. Szó van róla, hogy ismét „sze-
mélyesen" is találkozom Csehovval.
Horvai István már régen készül a Sirály
megrendezésére. Én Arkagyinát játsza-
nám, Örülök Csehovnak, de félek a
szereptől. Gondolatban sokat foglalkozom
Arkagyinával, és úgy gondolom, esetleg
megpróbálom eljátszani benne azt a szí-
nésznőt, akivé Nyina válhat vagy válik
majd a pályán eltöltött annyi év után, De
erről sem beszélek szívesen - fűzi hozzá
azonnal -, hisz ki tudja, sor kerül-e rá
egyáltalán, s ha igen, milyen feltételek
közt. A lényeg az, hogy hozzám mai napig
Nyina lánylelke áll közelebb.

- Ez a bizonyos „lánylélek" milyen sze-

repekben segített?
- Hangsúlyozom: ha azt mondom, őrzök

magamban egy lánylelket, az nem azt
jelenti, hogy fiatallány-szerepekről
álmodom, A lélek független a kortól. De
az biztos, hogy ha egy szerepből hiányzott
ez a vonás, azt sohasem tudtam jól
elkapni. Megtaláltam viszont a lány--lelket
Johannában éppúgy, mint Angliai
Erzsébetbeti.

- Milyen feladatot jelentett az utolsó szerep:

Crommelynck Forrón és hidegen című
darabjának Leonája?

- Minden szerepet másfelől közelít meg
a színész. Ebben a darabban a játék-mód
expresszivitása izgatott, és vonzott az,
hogy a szerző nem moralizál. Ruszt József
találta a darabot. Amikor odaadta nekem,
hogy olvassam el: megrettentem. A
próbaidőszak első két hete szinte teljes
egészében a kétszáz oldalnyi szöveg
meghúzására ment el. A maradék idő
pedig már nem lehetett elég a szöveg
alapos végiggondolására, átbeszélésére.

Nem maradt idő az igazi, alkotó párbe-
szédre, kérdés-felelet játékra, melyben a
darab igazi szépsége felizzhatott volna
számunkra. Nekünk ezt az izzást hordozni
kell ahhoz, hogy továbbadhassuk a
közönségnek.

Gyakran úgy érzeni, hogy a közönség
látja, mi történik, de nem érti.
Crommelynck darabjának nagyon nagy
erénye a szöveg szépsége, és a közönség
ezt - talán a mi hibánkból - nem értékeli,
nem élvezi. Valami nem sikerült,

Tehát igaza volt a kritikának?
-- Nem olvasom a kritikákat. Nem

büszkeségből, hanem struccpolitikából.
Védekezem. Összegyűjtöm őket, és egy-
szer, később majd előveszem. Ha elol-
vasnám a sajtót most, a széria elején,
teljesen elveszteném a hitem a darabban,
az előadásban, magamban. Márpedig ne-
kem hinni kell ahhoz, hogy hiteles legyek
a színpadon.

- Nem védekezésként mondom, de kár,
hogy a kritikusok a premier alapján
mondanak véleményt. Pedig ott még csak
egy vázlat látható, a. próbatanulmányok
összessége, a később kialakuló előadás
értékének. tizedrésze. Természetes, hogy
az előadás csak a közönséggel együtt kezd
élni: akkor telik meg vérrel és vízzel, ezek
nélkül elszárad, mint minden élőlény. De
mind e nehézség ellenére szeretem Leonát,
Nekem ez a szerep többet ad, mint ha egy
közérthetőbb darabban nagy sikerem
lenne. Minden napomat meghatározza, ha
tudom, hogy este ezt a szerepet játszom.
Vigyázok. magamra, alszom, pihenek,
csak Leonára koncentrálok. Minden
előadás után leülök a segédrendezővel
megbeszélni az új észrevételeket,
eredményeket, hibákat.

- Crommelynck így ír darabjáról: „Ez egy
asszony posztumusz féltékenységének története,
aki halott férjét vissza akarja szerezni azoktól,
akik tudtán kívül riválisai voltak. S mind azért,

hogy végül ő csalhassa meg. Úgy okoskodik,
hogy férjét, amíg élt, soha nem csalta meg, hiszen
nem titkolta előle szeretőit." Később a szerző
elmondja, hogy eredetileg a fasizmus iránti
megvetését akarta kifejezni a darabon

keresztül, de rájött, hogy idővel ez a gondolat
veszített aktualitásából. Úgy hiszem, a közönség

jelentős része egyetért a szerzővel, Ruszt
Józsefnek azonban más véleménye volt. Mi
Ruttkai Éva tapasztalata a darab kettős
szálával kapcsolatban?

Leonának olyan indulatai és gondo-
latai vannak, melyeket nagyon szeretek.
Gyönyörű, mindenki által irigyelt nő, aki
közben olyan szerencsétlen, hogy végső

kétségbeesésében a múltat próbába
viszszaperelni. Én mindent megteszek,
hogy a közönség egy életet, emberi sorsot
kapjon tőlem. De egyszer csak jön az „esz-
me", a politika, és megeszik mindent. A
színpadon én mindig a megoldásra váró
problémák, a közönségnek a hőssel való
azonosulásra lehetőséget adó életek
felmatatására törekszem. Azt a színházat
szeretem, ami nem csalás, nem ámítás

Leonáról jut eszembe egy mondat, amit

Hermann István írt Ie Ruttkai Éva: Parancsolj
velem, Tündérkirálynő! című önálló
előadóestje kapcsán. Szabadon idézne, Hermann
Ruttkai Éva legjellemzőbb tulajdonságának azt
tartja, hogy „nagyon erősen nő". (Színház,
1977/5.) Ezt én is mindig éreztem, de egy férfi
tollából mindenképp meg-győzőbb ez az állítás.
Mi erről az illetékes véleménye?

El bennem egy kettősség. Tudom, hogy
szükség van a párra, a férfira. De nem
hiszek semmilyen alá- vagy fölé-
rendeltségben. A két félnek egyformán
szüksége van a másikra, hisz kettejük.
kapcsolatából születik meg a legfontosabb:
az élet: Az, hogy erről a kérdésről ki,
hogyan gondolkodik, megszabhatja
magánemberi, sőt művészi magatartás-
formáját is, Az én életfilozófiám az élet-
igenlés.

- Ez a filozófia sok nehézségen segítheti át
az embert. Igy van?

- Igen, így. -- S ez inkább sóhaj, mint
válasz.

Minden művészről, az érdeklődés közép-
pontjában álló színészekről különösen él a
közönségben egy kép, egy elképzelés, mely csak
ritkán fedi a valóságot. Hogy viszonyulnak a

nézők Ruttkai Évához, milyen a Ruttkai-
image?

Sok.-sok szeretetet érzek az utca
emberétől felém sugározni. Talán. az
együtt eltöltött időt szeretik bennem, úgy
érzik, hogy értük, helyettük mozgok, élek.
Ha arra. gondolsz, hogy egy rólam alkotott
képnek igyekszem mindenáron megfelelni,
azzal nem értek egyet. Talán régebben élt
egy „édes, pisze Ruttkai" kép, de ezt sem
fogadtam el soha. Nem szerettem, ha
összetévesztettek a külsőmmel, s tartok
attól, hogy a jövőben összetévesztenek a
korommal. A legfontosabb: embernek
maradni. Szeretni, érezni, gondolkodni a
másik ember helyett is; ezt hívták valaha
humanizmusnak.
Nem rontott-e ezen a képen a Ruttkai-Latinovits

kapcsolat ? Hiszen Latinovits Zol-
tán szépszerűsége sokkal ellentmondásosabb

volt.Én régebben voltam jelen a pályán,
hamarabb „léteztem", Az együtt eltöl-



világszínház
tött időkben is mindig külön voltam, ha
független nem is maradtam.

 Milyen volt Latinovits Zoltán színpadi
hatása?

 Minden igazi partner hat, aki a szó
művészi értelmében jelen van. Pályafu-
tásom egyik legnagyszerűbb élménye fűz
például Tábori Nórához, akivel csodás
egymásrahatásban játszottunk Maugham
Színház című darabjában.
 Én nagyon szeretem a színpadon a

váratlan helyzeteket. A legtöbbet Darvas
Ivánnal játszottam, aki végtelenül precíz.
Latinovits szigorú volt, nagyon szigorú.
Színészként és magánemberként egyaránt.
Engem sokan sajnáltak is. Várkonyi
Zoltán mondta egyszer: „Nem irigylem
magát!" Azt válaszoltam: „Sohasem
unatkozom!"

 Lehet-e érezni Latinovits színházi zse-
nijének hatását?

 Kinek a hatását lehet érezni? - kérdez
vissza indulatosan Ruttkai Éva. - Ehhez is
idő kell, sok-sok idő, s akkor talán választ
kapunk erre a kérdésre is.

 Létezik-e szellemi örökség?
 Erről a kérdésről Kijev jut eszembe.

Van ott egy zarándokhely, amit úgy hív-
nak: Bábuska völgye. A polgárháború
idején asszonyokat tereltek ide, és eléget-
ték őket. Amikor ott jártam, mesélték,
hogy ide járnak az emberek, viszik haza a
hamvakat. Viszik a halottaikat ? - kér-
deztem. Nem, mondták, nagyon jó vi-
rágföld. Először iszonyodtam, később
rájöttem: milyen gyönyörűséges dolog
lehet muskátlivá válni.

 Egyfajta szellemi örökséget Ruttkai
Évának ha tetszik, ha nem, viselnie kell.

- Bár tovább tudnám vinni az ő szelle-
miségét, bár olyan lennék, amilyen ő volt.
De erre nem vagyok képes, hiszen én én
vagyok.

- Ruttkai Éva az ötvenes években pár évig
tanította Színművészeti Főiskolán. Nem a
fiatalság lenne a legalkalmasabb bizonyos
örökségek átvételére?

 Amikor ezt a házat építettük, úgy
terveztük, hogy az egyik szobában egy kis
dobogó lesz, és ott működik majd a mi
iskolánk. Ez is álom marad.

- Le kell számolni az álmokkal, és tovább
kell élni, sőt: játszani. Mi ad ehhez erőt?

- Talán az alapvető életigenlésem, ami-
ről már beszéltem. És az sem igaz, hogy le
kell számolni az álmokkal. Engem mindig
a jövő izgat, nem a múltban, a jelenben
élek, és hiszek a jövő álmaiban.

Nyitott vagyok minden másra, újra. Ezért
csináltam olyan nagy örömmel nyáron
Szentendrén a Dunakanyart, most pedig
Vác kérésére Hubay Miklós darabján
dolgozom, ismét Ruszt József ren-
dezésében. Vácott egy új színházat nyit-
nánk ezzel az előadással. Nagylemezt írt
számomra Adamis Anna és Másik János.
Ennek felvétele gyönyörűségesen szép,
nehéz munka volt. Minden dalt nagyon
szeretek, de a legkedvesebb talán a „Dé-
javu Csehov", melynek refrénje:

„Mi képzelünk, hát repülünk..."

És már énekli is Ruttkai Éva a dalokat
sorban, egymás után.

- Szeretném majd a Vigadóban is elő-
adni a lemez anyagát. Közönség nélkül a
dalok sem élnek igazán. Láthatod: ren-
geteg mindent csinálok. Nyakon akarom
ragadni az időt, magamat - másképp nem
megy. Hogy érdemes-e? Sikerül-e? Az
csak akkor derül ki, ha már megcsináltam.

Az előadásnak csak számomra van vé-
ge...

A következő számaink tartalmából:

Vinkó József:
Egy jlluzió története
(Zilahi Lajos, a drámaíró)

Koltai Tamás:
„ .. Ilyen fuvolázó békekorban"

György Péter:
Két elfelejtett szerző, két árva nő

Szántó Péter:
Játék a Birodalomban

Takács István:
.. csak úgy bolondjába"

Csáki Judit:

Beszélgetések a profilról

Pályi András: Napló

színészekről

Nánay István:
Csehek - szlovákok - magyarok

Bőgel József:
Moszkvai színházi esték

KOLTAI TAMÁS

Izraeli színházi
jegyzetek

1981. november 8-tól 13-ig Tel Avivban
tartotta VII. kongresszusát az AICT (Szí-
nikritikusok Nemzetközi Szervezete). A
témát a következőkben jelölték meg: „A
színház és az új közönség." A kongresszus
ideje alatt a résztvevőknek módjuk volt
betekintést nyerni az izraeli szín-házi
életbe.

A Habima Nemzeti Színház

A Habima Színház 1917-ben alakult meg
Moszkvában. Első éveiben szoros kap-
csolatban állt Jevgenyij Vahtangovval, aki
több előadást is rendezett a Habimában,
többek között a híres Dibukot.(Lásd a
Vahtangov műhelye című, a Gondolat ki-
adónál 1979-ben megjelent kötetet.) A
Dibuk 192z-es orosz nyelvű plakátjának
fénymásolata eredeti nagyságában ma is
ott függ a színház színésztársalgójának
falán. 1926 után a Habima külföldön
turnézik, majd Palesztinában telepszik le.
Izrael állam megalakulása után kilenc
évvel, 195 8-ban kapja meg formálisan is
a Nemzeti Színház címet, de csak 1968
óta számít teljes értelemben (azaz állami-
lag is szubvencionált) Nemzeti Színház-
nak.

A mai Habima modern épületének két
színházterme van: egy kilencszázhetven-
négy személyes nagy színház (Hanna
Rovináról, az egykori alapító társulat
1980-ban elhunyt híres színésznőjéről
nevezték el) és egy háromszázöt néző
befogadására alkalmas kamaraszínház. A
repertoár igen széles, klasszikus és
modern drámákat egyaránt magában
foglal. A körülbelül ötven tagú társulat
évadonként átlag négy új bemutatót tart,
több mint háromszáz előadásban, csaknem
negyedmillió néző előtt. Nemcsak Tel
Avivban játszik, rendszeresen fölkeres
vidéki városokat is, gyakran utazik olyan
helyekre, ahol még nem alakultak ki a
színházba járási szokások. Gyakran
dolgozik külföldi vendég-rendezőkkel, a
Troilus és Cressidát például David Esrig
rendezte pár évvel ez-előtt. Ezzel az
előadással Stuttgartban is
vendégszerepeltek 1980-ban; az 1980/81-
es évadban ezen kívül még három kül-
földi utat bonyolítottak le: jártak Düssel-


