
négyszemközt
tett volna küszöbölni. Nagyobb probléma
a szerepek értelmezése és megvalósítása.
Nincs eldöntve a szereplők kora és
egymáshoz való viszonya. Ha egy-szer a
történet több évtizedet fog át időben, és a
főhőst alakító Oszter Sándor fiatalon
jelenik meg az első jelenetekben, majd
fokozatosan öregszik a darab során, akkor
a Bajcsy-Zsilinszkyt játszó Horváth
Sándor nem jelenhet meg a darab elején
ősz hajjal és saját korával, hiszen a
történet szerint körül-belül egyidős a
főhőssel, azaz húsz-egy-néhány éves.
Vagy elhisszük neki, hogy ő a fiatal
Bajcsy-Zsilinszky, aki külső
megjelenésében később sem változik, de
akkor minek a főhős látványos öregítése?
Természetesen az asszonyokon sem
hagynak nyomot a múló évtizedek, a Kiss
Jánosnét játszó Sáfár Anikó és a Schönner
Odilónét alakító Sunyovszky Szilvia épp
olyan szép és fiatal a da-rab végén, mint a
három évtizeddel korábban játszódó nyitó
majálison.

Színészi teljesítményekről alig lehet
beszélni. Igaz, a darab nem is kínál valódi
jó szerepeket, a főhősét kivéve. De Oszter
Sándor is sokkal adós marad Kiss János
alakjában: különösen a fiatal-kori évek
bemutatására használ meglehetősen
külsőséges eszközöket. A második
részben, ahol szerepe is jobban megírt,
alakítása elmélyül, visszafogottá, őszin-
tévé válik. A börtön- és a kivégzési
jelenetben már egészen jó, kár hogy ennek
hatását a már említett rendezői hibák
lerontják. Mellette még Bács Ferenc
próbál meg emberi karaktert fel-mutatni
Bartha Károly miniszter alakjában, és
Borbáth Ottilia visz némi színt a
szobalány figurájába. Az össze-esküvők
elmosódóan egyformák, ez alól csak
Geréb Attila Nagy Jenője ki-vétel. Nem
jutott több színészi lehetőség Deák
Sándornak, Bencze Ferenc-nek, Kránitz
Lajosnak és Dózsa László-nak sem. A
KMP Katonai Bizottságának két tagját
Fazekas István és Karsai István játssza.
Az előadáson megvalósul a szerzői
utasítás: a népség-katonaság között szép
számmal vannak helybeliek, a játékban
részt vesz Kőszeg műkedvelő közönsége.

Mindenképpen nemes tehát a szándék,
hogy egy város - amelynek nincs saját
színháza és társulata - a nyári szabadtéri
játékokon önmaga történelmét és jeles
személyiségeit óhajtja látni. A művészi
megvalósítás azonban útját állja ennek a
kezdeményezésnek.

FÖLDES ANNA

„M i végre
az egész teremtés?"

Gábor Miklós
a zalaegerszegi Tragédiáról

„Lucifer én vagyok" - vallotta Ruszt
József, a Hevesi Sándor Színház Az embe r

tragédiája-előadásának rendezője.
„Lucifer drámájáról" szólt a SZÍNHÁZ
kritikusa is (1984. január). A rendhagyó
Tragédia-előadás méltatói szinte kivétel
nélkül Lucifer kulcsszerepét és Gábor
Miklós újszerű, izgalmas Lucifer-alakí-
tását állították előtérbe. Születtek leíró,
elemző és polemikus bírálatok is, de
Gábor Miklós színészi teljesítményéről
szinte csak szuperlatívuszokat olvashat-
tunk. A kritika tehát nem maradt a mű-
vész adósa. Csakhogy Zalaegerszegen
mostanáig húsznál alig valamivel többször
játszották ezt a Tragédiát, Budapesten -
egyetlen este. S még ha ezzel nem is
zárult le végérvényesen a zalaegerszegi
Lucifer diadalútja, akkor is riasztó a
gondolat, hogy a (földrajzi-demográfiai)
körülmények és a jelenlegi színházi
struktúrából következő elvárások ilyen
kurtára szabhatták, szabhatják a színház-
történet idevágó fejezetét.

Színházszerető nemzedékek helyett -
csak néhány ezer ember láthatta Gábor
Miklós új arcú Luciferét.

Ezért kértük meg a színészt erre a sze-
repformálásnak legalább a fővonalát,
gondolati összetevőit, szellemi momen-
tumait és szakmai problémáit rögzítő
beszélgetésre.

- Amikor az Ön Lucifer-alakításának
előzményeit tudakolom, legalább kétféle vá-
laszra számítok. Hiszen köztudomású, hog y

Gábor Miklós nem először játszotta Madách
pártütő angyalát. 1961-ben Vámos László
rendezésében ön volta híres (jogosan vitatott)
szőke, szegedi Lucifer. Egy esztendővel ké-
sőbb, ugyanabban a rendezésben, előadásban, a
kritika szerint nemcsak Lucifer jelmeze
változott, de jóval lehiggadtabb és a szabad-
téri követelményekhez inkább alkalmazkodó
volt a játék. A Madách-show-nak, tekintett,
látványos Tragédia-előadás langyos és fa-
nyalgó k r i t i k á i b a n viszonylag önnek jutott a
legtöbb babér. Vajon előnyt vagy hátrányt
jelentett ez a korábbi találkozás önnek az új
előadásban?

- Eléggé távol vagyok tőle, hogy ne
zavarjon... Általánosságban azt mond-
hatom, hogy örömmel fogadom el újra azt
a feladatot, amivel hajdan nem sikerült
megbirkózni. Így voltam az Ahog y te t sz i k

méla Jaques-jával is. Én magam pontosan
éreztem, tudtam, hogy Lucifer is pályám
„elintézetlen ügyei" közé tartozott. Ilyen-
kor a szerep kihívása -- sajátos ösztönző-
erő.

- Ilyenkor a színész „meg akarja mutat-ni",
hogy mégis diadalmaskodik, vagy művészi
fejlődését kívánja demonstrálni?

- Még ezt se mondanám. Egyszerűen
csak él az új lehetőségekkel. Anélkül,
hogy Az ember tragédiája két előadását
vagy a magam két közelítésmódját ha-
sonlítgatnám, felhívom a figyelmét két
képre. Szegeden, a hatalmas szabadtéren
szinte elvész a színész. Lucifernek az adott
arányok következtében valósággal ágas-
kodnia kell egy-egy tömegjelenetben,
hogy észrevegyék, megszólalására oda-
figyeljenek. Emlékszem, a londoni szín-
ben milyen problémát okozott számomra,
hogy jelenlétemnek nyomatékot adjak.
Ruszt remekül tagolt (kisebb) színpadán
viszont minden emberléptékű, és oly
módon van tagolva, hogy bárhol állok,
jelenlétem hangsúlyossá válik. Nincs a
színpadnak egyetlen sarka sem, ahol - ha
a magam természetes hangján megszó-
lalok - ne lennék a figyelem fókuszában,
ne tudnék már a legelső mondattal kon-
taktust teremteni.

A rendezők gyakran nem is gondolnak
rá, hogy milyen nehéz a színésznek a
csupasz színpadon, különleges teátrális
effektusok, fények nélkül egyértelműen -
és egymagában- előtérbe kerülnie. Én is
inkább csak rendezőként tudatosítottam
magamban ezt a problémát. Amit
Szegeden egyébként éppen a roppant
méretek következtében nem is sikerül-
betett megoldani. Folyton azt éreztem,
hogy az alakom is, a hangom is elvész, és
hiába ágálok, nem sikerül kontaktust
teremtenem a sok ezer főnyi közönséggel.
Rusztnál viszont a színpad tagolása olyan,
hogy a tér - a jól tervezett emel-vénynek,
arányos léptékű lépcsőknek hála -
egyszerre lehet üres is, intim is.
 A másik előzmény, amiről hallani sze-

rettem volna, Gábor Miklós és Ruszt József
emlékezetes művészi eredményeket termő
együttműködése. Hiszen a Lucifer köztudo-
másúan - csak folytatás.. .
 A kecskeméti évekről talán már túl-

ságosan sokat is beszéltünk. Tény, hogy
az ott kötött művészi szövetségnek meg-
volt az eredménye. A szálak azonban



itt Pesten mintha meglazultak volna. A
barátság fennmaradt ugyan, de kiderült,
hogy Ruszt a Nemzeti, illetve a Vár-
színházban nem tudta folytatni azt, amit
lenn elkezdett. Hiányzott a vállalkozás
lendülete, a közösséget és a relatíve --
optimális munkafeltételeket teremtő ösz-
szetartozás. A Ruszt köré tömörült szí-
nészgárda néhány tagja Szegedre is követte
őt, de az eredmény, részben
megfejthetetlen, részben nagyon is
megfejthető okokból, irt is elmaradt a
várakozástól. Pedig Ruszt nyilvánvalóan
társulatteremtő művész. Megfigyeltem,
hogy még ha vendégként rendez is egy-egy
darabot, nagyon hamar megnyeri, sokszor
valósággal lenyűgözi a produkcióban
szereplőket. És ami még ritkább, ahhoz is
megvan a képessége, hogy az egyszer
létrejött kapcsolatokat megőrizze. Hiszen a
kecskeméti gárda java, mag-ja akkor is
összetartott, amikor már ki-ki máshol
kereste a boldogulását. Köztem és Ruszt
között is fennmaradt a baráti-művészi
kapcsolat. Nyilván ennek köszönhető, hogy
mihelyt tervbe vette a Tragédia bemutatását,
rögtön rám gondalt, megkeresett...

Ebben, feltételezem, a barátságnál, a bi-
zalomnál is nagyobb szerepe volt annak, hogy
Ruszt József éppen Önben le maga Luciferét.

Meglehet. De azért ez sem ilyen
egyszerű. Soha ilyen világosan nem érez-
tem, nem értettem meg, hogy miért is
sikerült Rusztnak annyira közel kerülnie
egy-egy darab előadása során a kiválasztott
szereplőhöz, mint most, amikor a
Tragédiára készültünk.

Vas, miért? Pontosabban : hogyan ?
- Talán mégis könnyebb arra felelni, hogy

miért. Csak a magam példájával élek. Tény,
hogy Ruszt soha nem be-szélt nekem arról,
hogyan született meg fejében a
puhakalapos, ballonkabátos Lucifer
gondolata. Hosszú töprengés után vagy
villámcsapásként jött az ötlet?! De
döbbenetes volt számomra, hogy még a
próbák megkezdése előtt kikeresett nekem
a jelmeztárból egy nagy szélű puha-
kalapot, viseltes ballont - abban is fotóztak
a műsorfüzet számára -, mert pontosan
benne élt már az a figura, akit én csak
azután teremtettem meg. Es ami még
furcsább: Ruszt ezzel a frappáns ötletével,
Lucifer merőben szokatlan jelmezének,
külső megjelenésének elképzelésével
váratlanul rátapintott egy titkomra.
Valamire, amiről mi ketten soha nem
beszéltünk. Hogy én gyerek-fejjel nemcsak
láttam, de rajongva szeret

tem is ezeket a népszerű, puhakalapos
filmfigurákat, sőt, amikor legelőször,
arról ábrándoztam, hogy színész leszek,
ilyen Humphrey Bogarc vagy fiatal Jean
Gabin-szerű színész szerettem volna
lenni. Ruszt Jóska, számomra is váratla-
nul, szinte leleplezte ezt a titkot, amikor
megtalálta számomra a mai Lucifer leg-
hitelesebb külső alakját, Azt a jelmezt,
amiben első pillanattól kezdve úgy mo-
zoghattam, mint aki beleszületett.

- Feltételezem, hogy Ruszt ebben a
figurában, e mögött a külső mögött Lucifert
látta és nem Gábor Miklóst.

- Téved. Pontosan tudom, hogy ami-kor
egyeztetési és más okok miatt veszély-be
került az ígéretem, és Ruszt megpróbált
más színészben gondolkodni, abban a.
pillanatban Luciferről alkotott elképze-
lését is a kiszemelt színészhez hajlította.
A szerep tartalma nyilván azonos lett
volna, de a forma megválasztásában
Ruszt meglepően hajlékony. És mindig a
színészből indul ki! Ő valóban bennem látta
ezt a Lucifert., vagy megfordítva: bennem
ezt a Lucifert látta. Rendezői tehetségének
egyik jellemző vonása, hogy nemcsak
színészben gondolkodik, de annyira
ismeri a maga színészeit, annyira
odafigyel egyéniségük külső és belső
vonásaira, hogy a színész és a szerep
azonnal egyetlen figurává ötvöződik,
valósággal összekopírozódik az agyában.

- Ez voltaképpen elengedhetetlen rendezői
tulajdonság.

- Elengedhetetlen, de - éppen a színész
szempontjából -- nem teljesen veszélyte-
len. A. Ruszt-típusú rendező ugyanis, aki a
maga víziójához keresi a megfelelő
komponenseket, ha a színész megfelel az
elképzelt látványnak, egyszerűen film-
figuraként belehelyezi a kompozícióba, és
előfordul, hogy magára hagyja. Ha
elégedett, ha rajong is érte a próbákon, a
színész sohasem lehet teljesen biztos
abban, hogy a tehetségével, a munkájával
vagy a figurájával érdemelte ki. ezt az
elismerést, gyakorlati munkában
ugyanakkor Ruszt szereposztó és próba-
módszerének megvan az az előnye, hogy
mindenkor tekintetbe veszi a lehetősége-
ket, odafigyel a rábízott színészekre, és
számol a társulat tagjaival, erőviszonyai-
val. Ahogy a festő nem festhet freskót, ha
csak egy vászna van, olajfestményt, ha
pasztellkrétával dolgozik, ugyanúgy a
rendezőnek is az adott társulattal, esz-
közökkel kell megvalósítania a műről
benne élő képet.

- A zalaegerszegi előadás nemcsak a mosta-

nában látott Tragédia-előadásoknál meré

szebb és igényesebb, de sajátos paradoxona
szerintem, hogy lényegesen jobb, jelentősebb,
mint ami a társulattól kitelik. Erőteljesebb
Ádámot, többszínűbb Évát, látványosabb
dísz/etet, sőt gondosabban, hatásosabban meg-
komponált történelmi színeket már sokszor
láttunk, de Ruszt újszerű értelmezése talán új

fejezetet nyithat a Tragédia hazai színpadi
történetében. A zalaegerszegi társulat érdeme,
hogy az Ön vezényletével közvetítette,
pontosabban megvalósította Ruszt koncepcióját.
A z a 'tény, hogy Lucifer és az Űr vitájaként

jelenítik meg az előadást, nyilvánvalóan a
drámán belül új dimenziókat nyit meg a Lucifert
alakító színész számára is.

Ez a kiindulópont mindenekelőtt a
dráma színpadi struktúráját változtatja
meg. Hogy nem az emberiség képekbe
tömörített történetét kell Madách Imre
költői elő- és utójátékával keretezve szín-
padra állítani, hanem magát a szellemi pár-
bajt, a vitát. Ebben a struktúrában egyet-
len jelenet sem önmagáért érvényes,
hanem érvként, illusztrációként szolgál.

- Lucifer és az Úr vitájának voltaképpen

Ruszt a harmadik résztvevője. Napirenden pedig
a mi mai életünk értelme, emberségünk
lehetősége szerepel !

Mióta együtt dolgozunk, tapasztalom,
hogy Ruszt valójában csak az őt
szubjektíve i$ érintő, szenvedélyesen fog-
lalkoztató darabok színpadra állításakor
futja ki a maga formáját. Ebből következik,
hogy az előkészületek során és a
próbaperiódusban ő soha nem arról
vitatkozik a színészeivel, hogy az író - ez
esetben Madách így vagy úgy gondolta a
jelenetet; mi nem a Tragédia filológiailag
hiteles értelmezését kerestük, hanem a
magunk válaszait Madách kérdéseire, Hogy
mi mit gondolunk, hogyan éljük át a létnek
a drámában megfogalmazott gyötrelmeit.
Igy vált a dráma kulcs-kérdésévé, ha úgy
tetszik, mottójává Lucifernek a teremtés
sikerét, tökéletességét megkérdőjelező,
legelső mondata, hogy „mi tessék rajta?".
Mármint ezen a világon.

Az Ön alakításában ennek az ellentéteket
exponáló, bevezető kérdésnek korábban soha nem
tapasztalt robbanótöltete van. A kérdésben szinte
benne érezzük a teremtés tökéletességét tagadó
választ.

- Már Lucifer hallgatásában is érződik a
feszültség, ami a hozsannázó angyalok
szövege közben egyre nő. Mindannyian
ismerjük annak az embernek a lelkiálla-
potát, aki már sokat hallgatott, és egy-szer
csak úgy érzi, történjen bármi ki kell végre
mondani az igazat. Ez az indulati töltés
hevíti Lucifert is, s valóban,



ahogy megfogalmazza, abban már benne
van a válasz. Hogy elégedetlen a terem-
téssel, amiben egyébként része volt.

- Ez a gondolat is új, pontosabban, erő-
teljesebben fogalmazódik meg, mint korábban.
Hogy Lucifer maga is részese volt a te-
remtésnek, hogy felelős azért, ami létrejött.
Lehet persze, hogy csak a mi fülünk érzéke-
nyebb ma ezekre az árnyalatokra.
 Ez benne van a madáchi szövegben.

Együtt teremténk...
 Voltak-e viták a társulaton belül, esetleg

ön és Ruszt között a Tragédia értelmezésében ?
 - Az alapkérdésekben kezdettől

egyet-értettünk. Azt is mondhatom, hogy
az első perctől evidensnek éreztem a
dráma Ruszt által felvázolt színpadi
struktúráját is. Amiben vitatkoztunk, az
nem Lucifer funkciója, magatartása volt,
hanem éppen ellenkezőleg: Éva alakját,
drámán belüli vonalát éreztem túlságosan
háttér-be szorítottnak a próbák alatt. Arra
igyekeztem felhívni Ruszt figyelmét, hogy
az ember - sajnos vagy hála isten -
mindenkor átéli a lét másik oldalát is.
Lucifert leküzdhetetlen, elemi rokonszenv
fűzi a ,teremtett emberhez, és ter-
mészetesen Évához is. Gúnyolja, de Éva
nélkül Lucifer számára sem lehet kerek a
világ! Lucifer a felvilágosítás, a felsza-
badítás szándékával fordul ebben az elő-
adásban az emberhez, és amikor kiáb-
rándítja, szigorában, iróniájában is érződ-
nie kell a félelmetes és mégis baráti
gesztusnak: figyelj rám, ember, jöjj rá arra,
hogy milyen szerepre szántak, szabadulj
fel végre, és légy felnőtt! Légy önmagad.
Ennek a luciferi magatartás-nak csak akkor
van hitele, ha Ádám és Éva is eléggé
fontosak, eléggé emberek ahhoz, hogy
méltók legyenek az ő erő-feszítésére.

 Vajon összeegyeztethető-e ez a kapcsolat
Madách eredeti szándékával? Hiszen Lucifer az
Űrben nyíltan is Ádám ellen fordul !
 A Tragédia színpadi történetében

megszokott és elfogadott bizonyos mér-
tékű húzás. Nyilvánvaló, hogy ez soha-
sem kizárólag a túlméretezett terjedelem
miatt, az előadhatóság érdekében történik.
A mi húzásaink is a zalaegerszegi
értelmezést, vagy ha úgy tetszik, átértel-
mezést szolgálták. Az Űr-jelenetben
például valóban kihagytuk Lucifernek az
Adám várható pusztulása felett érzett
örömét. Lucifer a mi értelmezésünkben
nem elpusztítani, hanem megváltani tö-
rekszik Adámot.
- A megváltás - Ruszt középponti színházi

gondolata. Ha Lucifer is a megváltó figurák

egyike, akkor létezik intellektuális megváltás
i s ?

- Tulajdonképpen: igen. Ha a megváltás
motívumát a maga valóságos helyére
tesszük az előadásban, még nyilvánvalób-
bá válik, hogy a bevezető istentisztelet
sem trükk, nem keretjáték, hanem a misz-
térium része. Ha Lucifer szimpla sátán
lenne, Rómában például minden oka
megvolna a boldogságra: ebben az isten-
telen világban az ember olyanná válik,
amilyennek az ördög látni akarja. De
Lucifer ebbe sem nyugszik bele: ő azért
hurcolja meg Ádámot, hogy a történe-
lemben lehetséges létformák mindegyikét
megtapasztalja. A változatokban az emberi
gondolkodás dialektikája, Madách
filozófiai töprengésének irodalmi megjele-
nítése bontakozik ki. Mi történik az em-
berrel a zsarnokságban, a szabadságban?
Hová vezet a kereszténység, a tiszta
tudomány, a forradalom...

- A jelenetek ebben a koncepcióban Madách
saját kérdéseire fogalmazott válaszok.
Megielenített tézisek.

- Valójában Lucifer és az Úr között zajló
vitának is ezek az ütközőpontjai. Ezek
egyben Adám kiábrándításának, realitásra
nevelésének egymást követő stációi. A
folyamatba beletartozik az is, hogy Lucifer
abban is bölcsebb Ádámnál, hogy tudja: az
ember nem vethet egyszerűen véget a
komédiának. Az ön-gyilkosság az
emberiség szempontjából semmit nem old
meg. A cél, a megváltás csak egy olyan
világ lenne, amelyben emberhez méltóan
lehet élni.

- Ha elfogadom, hogy Lucifer célja naggyá
tenni Ádámot, akkor az előadás „happy endje"
- az Úristennel hármasban megjelenített
családi idill - voltaképpen Lucifer nyilvánvaló
kudarca, veresége.

Lucifer a vitában diadalmas, de a
küzdelemben elbukott. Ezért beszélhetünk
Lucifer tragédiájáról. Ha Lucifer valóban a
teremtés megsemmisítésére törne, ezzel az
aknamunkával a nézőben legfeljebb
rettegést vagy gyűlöletet ébreszthetne. De
mivel naggyá akarja tenni az embert,
kiábrándítása által nevelni, ez az érzelmi
töltés utat nyit a tragikum felé. Amikor
kimondatik, hogy „átok, átok!" - Madách
utasítása szerint Lucifer vesztesként
meggörnyed. A mi előadásunkban én nem
véletlenül nézek felfelé a z égre, hanem
hogy az égi hatalommal szemben érzett
lázadó tehetetlenségemet kifejezésre
juttassam. Mert Adám azzal, hogy feledte
nagyságát, el-árult engem, és én kénytelen
vagyok belenyugodni a
megváltoztathatatlanba.

Lucifer az, aki lázad és bukik, nem pedig
Ádám.

- Lucifer mégsem olyan típusú tragikus hős,
mint amilyenek a klasszikus tragédiák
színpadán teremnek. Az Ön játékában kü-
lönösen nagy hangsúlyt kap az irónia.
 Lucifer iróniája, amivel Ádámot, a

világot és az Urat bántja, mind azt cé-
lozza, hogy az ember szabadságát megte-
remtse. Ezen a ponton számomra Madách
fontosabb Lucifernél.
 Nem tudom, vajon lehet-e ilyen módon

differenciálni.
-- A színészi megközelítésben, azt hi-

szem, igen. Megvallom, én sokkal többet
töprengtem annak idején Sarkadi Imre
vívódásain, kudarcain, mint Oszlopos
Simeonéin. Amikor a I V . Henriket
játszottam, elsősorban Füst Milánt igye-
keztem megérteni. Madách a magyar
mitológiában kicsit búsmagyar, klasszikus
szerző. Holott el sem kell különösebben
mélyedni a szövegbe, hogy kiderüljön
keserű humora, amelynek éppen Lucifer a
hordozója. A mi korunk nyilván
fogékonyabb az elődökénél minden-fajta
iróniára. Őszintén szólva nem is tudom,
hogy volt-e Madáchon kívül olyan
klasszikusunk, aki a legsúlyosabb nemzeti
és létproblémákat ilyenfajta iróniával
kezelte.
 Adyig - nemigen.
 Lucifer, úgy érzem, Madách egyé-

niségének tagikus fele. Az Úrral folytatott
vitája az ő gyötrelmeinek lenyomata. A
poéta kérdezi a világtól, s benne önma-
gától is, hogy vajon mi tessék ezen a te-
remtésen.

- A szabadságharc megbukott, Fráter Erzsi
méltatlanná vált Madách szerelmére.. .

Lucifer képtelen lenne a viaskodás-ra,
saját kétségei elviselésére akkor, ha nem
őrizne meg lelke mélyén valamiféle
szkepszist, iróniát. Amely egyébként
Madáchnak is sajátja. Az én Luciferem,
ha szabad ezt mondani, annyiban is kü-
lönbözik a többi Lucifertől, hogy nem
cinikus, hanem ironikus töltése van. Lu-
cifer, amikor feltárja Ádámnak a jövőbe
vezető útját, személyesen is érintve van.
A keserves realitás, az ész kiábrándító
diadalát bizonyos vonatkozásban - a
teremtményekhez, való vonzódásán ke-
resztül - maga is megszenvedi. De ez nem
közömbösíti fölényét, az iróniát és a
humort.

- A z Ön játékában szokatlanul nagy teret
kapott a humor. Néha meg is hökkentett engem
a nézőtéren végighullámzó nevetés. Bár, az
igazat megvallva, én is nevettem. Talán nem is
lehetett nem nevetni, amikor Lucifer



,gesztusaiban, reakcióiban megcsapott ben-
nünket a modern élet szele, a kortársi maga-
tartás. Ez nyilvánvalóan nagyon is tudatos
anakronizmus volt.

- Természetesen. A nézőtér néha valóban
váratlan reakcióinak végeredmény-ben
Ruszt is, én is örültünk. Ez azt jelentette,
hogy a közönség valóban részt-vevőjévé
válik a vitának, megérzi, hogy róla is szó
van. Példaként hadd hivatkozzak a
kalapjátékra. Amikor Lucifer az emberpár
paradicsomi enyelgését nézi, szemérmesen
elfordul. Rosszallja, de azért gyönyörködik
is a szerelmükben. Irigykedik ? Talán csak
felfogja, hogy ezek ketten még hisznek
valamiben, ami valóban szép, amit ő is
annak tart, pedig már tudja, hogy
hiábavaló. De ahogy arcát kalapjába rejtve
elfordul, együtt-érző, rokonszenvező
kíváncsisága le-győzi a racionális kritikát,
és a kalap mögött mégiscsak kikukucskáL
Ezzel a gesztussal Lucifer öniróniáját
akartuk érzékeltetni.

- Ez az önirónia számomra Lucifer szinte
feltartóztathatatlan szerelmi sikereinek
emlegetésekor a legérzékletesebb.

- Itt Madách olyan frappáns kiszólá-
sokkal, ma is hatásos bemondásokkal
könnyíti meg a helyzetemet, hogy szinte
elég, ha elmondom őket. De ami talán
lényegesebb a figura megteremtése és
megítélése szempontjából, az éppen ne-
vetésünk természete. Nyilván, ha Lucifer
kizárólag gonosz lenne, akkor félnénk tőle,
és nem lenne meg az erőnk, a fölényünk
ahhoz, hogy nevessünk raj-ta. A
töprengései, a gyötrődései teszik őt
hozzánk hasonlóvá, ha úgy tetszik,
emberivé - és ezért tudunk rajta is, vele is
nevetni.

Mára megfogalmazásakor töprengtem,
hogy milyen speciális színészi fel-adatokról,
játékezközökről faggathatnám, de őszintén
szólva semmi nem jutott az eszem-be,

- Igyekeztem minél magától értető-
dőbben, természetesen létezni a szerep-ben.
A játék alapja is az volt, hogy magamévá
tettem a Tragédián belüli helyzeteket. Némi
plusz játéklehetőséget adott, hogy időnként
a magam vitatkozó, kommentátorí
szerepéből átugorhattam, be-ugorhattam a
felidézett játékba. A szituáció ily módon
létrejött kettőssége szinte tálcán kínált
bizonyos játékötleteket, gegeket, Például,
amikor a fáraó mellé szegődöm
udvaroncnak, a konvencionális udvari
gesztus is mulatságossá válik, mivel én a
modern puhakalapommal

bókolok. Vagy a Kepler-jelenetben a
szöveg szinte kínálja Lucifernek a komi-
kus lehetőségeket. Mindez persze a több
Ádámra építő sajátos rendezésből is kö-
vetkezik. Hiszen Luciferként alapjában
mindvégig a paradicsomi, tehát a passzív
Ádámmal vagyok partnerkapcsolatban, a
másik Ádámot - a történelem sakkfiguráját
- vele együtt figyelem. Ez a kívülállás
tipikusan brechti helyzetet teremt a
színpadon,

- Hogy érti ezt?
- Lucifer kívül van, azonban - akár-csak

Ádám - időnként be is lép a históriába.
Belép, de nem azért, hogy új, más
figurává lényegüljön, hanem hogy fel-
idézzen valakit. Éppen ezért nekem nem
kell, nem is szabad eljátszani az adott,
történeten és történelmen belüli figurát,
hanem csak jeleznem kell. magát a funk-
ciót s azt, hogy bennem él. Ez az oka,
hogy a szóban forgó jelenetekben sem
öltözhetnék át. Akár „benn" vagyok, akár
„kinn" - a nézőnek az Úristen
vitapartnerét, Ádám látomásának szer-
vezőjét kell bennem látnia.

- Madách a maga módján következetes volt,
amikor a londoni színben látta önmaga és a
közönség - jelenét. Ami ezt megelőzi:
történelmi eseménysor, az emberiség felidézett
közös múltja. Ami ezután következik: a
bizonytalan jövő, amelyet Ádám nem megél,
csak meglátogat. Ruszt rendezésében ez az
idődimenzió megváltozik. Számunkra a londoni
vásár is múlt, és bizonyos értelemben a ráció,
a tudomány, a falanszter világa a jelen. Ezt
hangsúlyozza a díszletként vetített
lakótelepmotívum is

- A dráma és a történelem kapcsolata,
Ádám megváltozott szerepe okozta a mi
előadásunk legsúlyosabb, nézetem szerint
megoldatlan problémáját is. Oszintén
szólva nem tudom, helyes-e, hogy
beszélek róla, de talán a produkció, Ruszt
József és az egész magyar színház
szempontjából is bölcsebb, ha éppen én
vetem fel előadásunk megoldatlan
probléméit, és érinteni azokat a gondokat
is, amelyek nemcsak a mi gondjaink.

Gondolom, a munkakörülményekről, az
áldatlanul rövid próbaidőről kíván

szóln
i..

- Nem, vagy legalábbis nem a meg-
szokott módon. Lényegesebbnek érzem,
hogy arról beszéljek, amit az ezzel
kapcsolatos - egyébként teljesen jogos -
panaszok takarnak. A mi valóban szokat-
lan kritikai sikert is arató produkciónk
megoldatlan pontjaira, a koncepció meg-
valósításának gyengeségeire gondolok.
Amelyek elsősorban az ábrázolt kor-

szak, a megírás és az előadás idődimen-
zióinak átgondolatlanságában gyökerez-
nek. Madách számára valóban a londoni
szín volt a jelen, az azután következők, a
falansztertől kezdve, a jövőre utaltak.
Ezért dramaturgiailag is indokolt volt,
hogy Adám szerepében, az eseményekhez
való viszonyában itt történjék a váltás.
Ruszt viszont abból az említett tényből
indult ki, hogy mi már a következő
történelmi korszakban élünk, A falansz-
terben énjük romjait őrző, a hajdani
nagyságra még emlékező figurák lépnek
színre, akik, mintha a Száll a kakukk fészkére
diliházának megnyomorodott lakói
lennének. Nem az utópia, hanem egy
nyomasztó, periférikus jelen idéződik fel.
Madáchnál Londonban Adám már a maga
nevében és a maga nevével lép színpadra.
Itt már a töprengő és a cselekvő hős
kettéosztottsága, a részt-vevő és a.
vitapartner megkülönböztetése. korántsem
olyan evidens, mint mondjuk az egyiptomi
színben. Sőt, számomra bizonyos
értelemben erőltetettnek is tűnik.
Meglehet, hogy a szöveg további
áthangolása, átszerkesztése segített volna
ezen, de nem biztos, hogy ezt megtehettük
volna, Az azonban nem kétséges, hogy a
nagyszerű koncepció megvalósítása
követkézetlenségébe végül is tökéletlen
maradt.

Valószínűleg nem említettem volna ezt,
ha nem itt sejteném Ruszt rendezői
tehetségének és a magyar színháznak az
egyik. legnagyobb veszélyét. Hogy egy-
egy klasszikus mű színpadra állítása során
még ő is beéri a kialakított, többnyire
szuggesztív vízió körvonalaival. Rusztnak
az évek során kifejlődött az a remek
képéssége, hogy tömören, plasztikusan oda
tudja tenni a maga látomását a színpadra, s
azután arra épít. A probléma ott van,
amikor ezzel. beéri, s ezen belül már nem
is igen érdeklik a megvalósítás részletei.
Erre persze valóban kézenfekvő mentség
az objektív helyzet, a hajsza, az örökös
időhiány. Az ember tragédiáját például
kezdő társulattal, az átlagosnál is
nehezebb körülmények között, szinte még
a színpad építése köz-ben hoztuk. létre.
Voltak a drámának jelenetei, amelyeket a
főpróbákat megelőzően összesen egyszer
próbáltunk szín-padon.. De az igazság az,
hogy Rusztot - talán mert megszokta, talán
mert bele-törődött - nem is igen
foglalkoztatják a koncepciónak a realizálás
során kibukkanó kisebb ellentmondásai,
következet-lenségei.

:\ londoni színre visszatérve, Rusztnak



a kivégzendő munkás színpad közepére
állított alakja ragadta meg a fantáziáját. A
képnek ez a struktúrája a feláldozandó
ember és az őt körülvevő, lealacsonyodott,
részeg tömeg ellentétét állította
reflektorfénybe, s az ötlet valóban drámai
erejű képi konfrontációt ígér. Csakhogy a
Tragédiának ez a jelenete majdhogy-nem
naturálisan megírt, cselekményes életkép.
Az önmagában kifejező, képileg
megragadott ellentét csak addig helyén-
való, amíg nem hangzik el a színpadon az
a mondat, hogy sietnünk kell, hogy helyet
kapjunk a kivégzésen. Vajon hova sietnek,
ha a munkás feláldozása a színpad közepén
történik? Így kiragadva talán
szőrszálhasogatásnak tűnik, és nyilván
valamilyen szövegváltoztatással vagy a
színpadi koreográfia módosításával
feloldható, megmagyarázható lenne a
szituáció, ám anélkül - logikai hiba. Az
ilyen és hasonló meg nem felelések pedig
kizökkenthetik az előadás struktúráját a
helyéből.

 Örülök, hogy kivételesen az előadás
egyik létrehozója fogalmazta mg a kivitelezés
következetlenségeivel kapcsolatos aggályait.
Mert bár való igaz, hogy más Az ember
tragédiája-előadásokban - például a miskol-
ciakéban - a magam részéről sokkal több
hasonló következetlenséget vettem észre, de
nyilvánvalóan a zalaegerszegi sem volt ezektől
mentes. Ha a kritika veszi ezeket leltárba,
könnyen előfordulhat, hogy az érintettek aka-
dékoskodásnak fogadják.

 Látja, éppen itt van a probléma gyö-
kere. Hogy a mi erősen polarizálódott
kritikánk - éppen mert rokonszenvezik
Ruszttal vagy bizonyos színházi törek-
vésekkel, esetleg az adott előadás kon-
cepciójával - jó szándékúan vagy nagy-
vonalúan átsiklik a kivitelezés esetleges-
ségei fölött. Pedig ezzel nem a rendező és
nem a társulat érdekét szolgálja, éppen
ellenkezőleg. Mert egyfelől megerősíti a
rendezőben azt a meggyőződést, hogy -
így is lehet. Holott a legjobbak - köztük
Ruszt is! - a legsikeresebb premier után is
pontosan tudják az általuk létre-hozott
előadás gyengéit. A siker legfeljebb abban
segít, hogy könnyebben napi-rendre
térjenek felette. Másfelől viszont a kritika
kritikátlansága teret ad a produkció
ellendrukkereinek, akik azután az egyik
oldal elfogultságától felbőszítve kizárólag
a hibákra koncentrálnak. Meggyőződésem,
hogy az elfogult kritikátlanság a méltatlan
támadások egyik kiváltója.

 Ennek elkerülése végett, a magam elfo-

gulatlanságának bizonyítására is, hadd tegyem
szóvá, amit már az előbb akartam. Vélemé-
nyem szerint az előadás legnagyobb hibája,

ami alól talán az Ön remekbe szabott alakítása
sem vonható ki, a hullámzó intenzitás. Hogy
helyenként egyszerűen meglazul a szereplők és
a nézők kapcsolata.

- A közönség nagyon érzékeny. An-
tennáival azt is felfogja, ha a színész egy-
egy jelenetrészben csak felmondja a maga
szövegét. Az előadás végén fel-hangzó
taps nem változtat azon, hogyha nem
sikerül kiküszöbölni az üresjáratokat.
Ebben az előadásban, úgy hiszem, a
megfelelően ki nem elemzett szituációk-
ból következett, hogy a színészek sem
mindig nyújthatták tehetségük maximu-
mát. De más okok is vannak.

 Lehet, hogy megint csak színházi életünk
alapkérdéséhez érkeztünk: az alkotók, a

társulatok többségéből is hiányzik valami-féle
perfekcionalizmus. A z elérhető illetve
elérhetetlen tökéletességre való törekvés.

 Szerintem is ez a legfenyegetőbb,
legáltalánosabb veszély. Amely egyéb-
ként minden színházban minden rende-
zőnél másként jelentkezik. Rusztnál
legalább megvan támasztékul a vízió. A
másiknak viszont nincs más eszköze, mint
a jó öreg rutin. Ezzel persze nem akarom
utólag magunkat sem felmenteni. Az
alapötlet nyilvánvalóan nem elég. A
spanyolviaszt sem elég csak felfedezni, elő
is kell állítani, kikeverni, csomagol-ni,
eladni. A vízió nagy dolog, talán a
legnagyobb a színházban, de csak az elő-
adás megvalósítása során derül ki, hogy
valóban működőképes-e, tökéletes össz-
hangban áll-e a szöveggel. Bizonyos elő-
adásoknál elképzelhető, hogy a szöveget
teljes mértékben alárendelik a vízió-nak.
De erre a kísérletre a színházavató
zalaegerszegi Tragédia nem kínált lehető-
séget. Es nyilván az ilyenfajta megköze-
lítésnek is megvannak a maga sajátos tör-
vényei, amelyeket következetesen be kell
tartani ahhoz, hogy a létrehozott előadás
töretlen műegész legyen.

 A hazai és külföldi tapasztalatok is azt
igazolják, hogy sok a világszínházban az
öncélú ötlet.

 Valójában a legmélyebb, lényegből
fakadó ötletnél is fennáll a felületesség
veszélye. Amikor a rendező felvázolja a
drámát a színpadon, még nem tudhatja, mi
minden derül ki a játékban. Hiszem, hogy
az alapos munka és a következetes
igényesség a színházban - mint oly sok
más területen is - morális kérdés. Ezért

érzem azt, hogyha a körülményekre való
hivatkozással felmentjük magunkat a mű-
vészi botlásokért, akkor a színház morális
létét, önmagunk egzisztenciáját sodorjuk
veszélybe.

- A z t hiszem, ezzel be is fejezhetnénk ezt a
beszélgetést. Mégis megkérdem, már csak a
jövőre való tekintettel is, milyennek értékeli
Gábor Miklós és a zalaegerszegi társulat
együttműködését?

- A kérdést két részre kell bontani.
Hatvanöt éves vagyok, s bármilyen jó
kondícióban, számításba kell vennem azt,
hogy a földrajzi távolság, az örökös
utazgatás szinte jobban igénybe vett, mint
maga a munka. A jövőre vonatkozóan
tehát a legjobb szándékkal sem mernék
elkötelező ígéretet tenni. Ami viszont a
közös művészi munkát illeti, ha nem volt
is olyan szoros a kapcsolat, mint
Kecskeméten, lényegében, azt hi-szem,
zavartalan volt.

- Mi okozza a különbséget?

- Mondhatnám azt is, hogy idősebb
lettem, nőtt a korkülönbség. A fiatalok
számomra még fiatalabbak lettek. De
valójában én ma is ugyanúgy élek, dol-
gozom egy társulatban, mint 1945-ben a
Nemzeti Színházban. Legfeljebb akkor
ugyanazért - az igazság kimondásáért -
szemtelen fiatalnak tartottak. Ma már ettől
megvéd a korom és a „tekintélyem". Ha
kezdetben volt is bizonyos respekt velem
szemben, a legfiatalabbak is ha-mar
rájöttek, hogy velem lehet dolgozni.
Munka közben soha nem éltem a Kossuth-
díjas Kiváló Művész rangjából ki-
facsarható előnyökkel. Ahhoz, hogy ját-
szani tudjak, nekem is teljesen fel kell
oldódnom, és a próbákon valóban pró-
bálnom kell. Kecskeméten a társulat tag-ja
voltam, köztük, velük éltem. A szí-
nészházban laktam, lejártam a klubba,
részem volt a színház közösségének,
koncepciójának, struktúrájának alakítá-
sában. Zalaegerszegen viszont csak ven-
dég lehettem, aki igyekezett a lehető leg-
jobban elvégezni a maga munkáját, és a
tapasztalat jogán néha tanáccsal, néha
ötlettel, néha a maga maximalizmusával
segíteni a fiatalabb kollégákat. De ennél
többet nem adhattam a társulatnak.

Valójában még egyet adott Gábor
Miklós a Hevesi Sándor Színháznak: egy
színháztörténeti érdekességű Lucifer-
alakítást. És ez még a jelenlegi Madách-
reneszánsz idején sem kevés. Eb-ben az
ajándékban a zalaegerszegi társulat
tagjaival osztozott a közönség is.


