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VAN-E JUTALMA A NEMES KEBELNEK?
A FÜGGETLEN SZÍNPAD BEMUTATÓI

mikor az Almássy téri Szabadidő
Központban véget ért a (még Szege-
di) Független Színpad Romeo és
Júlia-előadása, szokatlanul heves
tapsban tört ki a közönség. A lelkes

ováció nemcsak- nem feltétlenül - a
produkciónak szólt, hanem a lázadásnak is.
Szolidáris taps köszöntötte Ruszt Józsefet,
a Nagy Újrakezdőt, s szólt a tiszteletteljes
gratuláció az egzisztenciális értelemben
öngyilkosjelölt

'
színészeknek is. A tüntető

tapsviharban összefolyt a szimpátia és a
siker.

Amikor Az ember tragédiájának bemu-
tatójára került sor a Katona József Szín-
házban, már többé-kevésbé biztonságban
tudhattuk a Függetleneket. (Amennyiben
biztonságról egyáltalán beszélhetünk ma
egy színtársulat kapcsán.) A szegedi szö-
kevények otthonra leltek Pesten, egy mű-
velődési házban, s némi állami támogatás
próbál esélyt nyújtani nekik a fennmara-
dásra. Helyzetük valamennyire rendeződni
látszik. Második bemutatójuk kap-

Kolti Helga (Júlia) és Bagó Bertalan (Romeo)

csán tehát félretehetjük a „szociális"
szempontokat, s a fellépés művészi minő-
ségére szorítkozhatunk.

Szerelem első vérig

Az előzményekről tudunk, amennyit tu-
dunk. Rusztnak egyszer csak elege lett a
Szegedi Nemzeti Színház vezetőiből, s
egy interjúval puccsgyanús helyzetet te-
remtett. Néhány hetes hatalmi harc követ-
kezett. Ruszt maradt alul, tehát távozott a
Tisza-parti teátrumból, de nem egyedül.
Követte másfél tucatnyi színész, aki vele
akart színházat csinálni. A szegediek
azonnal szorosra zárták soraikat az
akaratosokkal szemben. E viharos időkben
Ruszték a legjobbat tették, amit tehettek:
dolgoztak. Elővarázsolták a Romeo és
Júliát, iskolákban kezdték játszani, majd
Pestre is elhozták. Szállítási költségre nem
volt gondjuk.

A Shakespeare-tragédia ezúttal mellőzi
a mediterrán éghajlatú helyszínt, a díszlet

és jelmez színpompáját, az áradó zenét, a
derűs és ború fényeket. De még az idő-
sebb szereplő is elmaradnak. Ruszték
eltiltják a játéktól Capuletet és Montague-t,
akik úgyis csak bajt hoznak viszálykodá-
sukkal a fiatalokra. Gyermekien vidám,
lelkesült ifjoncoké a tér. Derűs emlékeze-
tű, lendületes, hallatlanul bájos előadást
adnak. Mindig' szerettem volna ilyen mu-
latságos Romeo és Júliát látni, ugyanis
irracionálisan vonzódom az első kétfelvo-
násához. Ezért legtöbbször erős kényszert
érzek, hogy otthagyjam az előadást a tra-
gédia kibontakozása előtt. Hiszen oly
szép, melengető, szívderítő a darab első
fele! Oly idilli, kedélyes, irigylésre méltó ez
a Verona! ' Ám az utolsó felvonások

mintha nem is a napsütötte Itáliában ját-

szódnának, hanem a pokol legmélyebb
fenekén. Ostoba vérfürdő, értelmetlen ha-
lál. Mindig drukkolok, hogy Baltazár egy-
szer eljusson Romeohoz Lőrinc barát le-
velével. De mindig hiába.

Persze a Függetlenek előadásában is
holtan marad

'
a színen a szerelmespár, de
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ez a tinédzserszagú, életvidám előadás
csökkenti a tragédia súlyát. Átélésre kész-
tet, de egy pillanatra sem veszi el a játék
örömét az előadóktól és a közönségtől. A
nézőtérrel szembeni, nulladik széksorban
ülnek azok a szereplők, akik éppen
nincsenek színen. Erősen figyelik a nélkü-
lük zajló jeleneteket. Némelyikük közöm-
bös sem bír maradni; mosolyog, jól érzi
magát az első rész alatt, hogy azután
velünk együtt komoruljon el. Magukkal
ragadják magukat és minket. Együtt derü-
lünk Bagó Bertalan siheder Romeoján.
Olyan ő, mint egy ifjúsági válogatott spor-
toló, akinek a sok edzés miatt csak most
jutott ideje az első szerelemre. Csupa
őszinte és/vagy pózoló jópofaság, kama-
szos játékosság. Gyerekes idétlenséggel
irtózik a nagy szavaktól, ezért minden
komoly vallomásába beleszövi mentege-
tőzésül az iróniát. Tréfálkozva súlyos, ön-
magát csúfolva patetikus. Sajátja a tizen-
hat évesek minden önbizalma és kétsége,
mozgékonysága és restsége, nyeglesége
és kedvessége. Épp csak a pattanások
hiányoznak a képéről.

Jelenet a Romeo és Júliából

Ahogy elnézzük Kolti Helga bakfis
Júliáját, szintén nem lehet kétségünk
érzelmei és szándékai komolysága felől. E
Capuletlány olyan csitri, aki nem éri meg,
hogy nővé érjen. A taktikázást,
tartózkodást hírből ismeri csak, s nem lesz
ideje elsajátítani az asszonyi praktikákat.
Gátlásai sem-mivé foszlanak a báli
éjszakán, ártatlanul csillogó szemei egy
pillanat alatt szerelmes tekintetre váltanak.
Vonzalma nyílt, őszinte, mindent elsöprő.
Méltó párja e vonzó kölyök Romeonak.
Kalocsay Miklós Lőrinc barátja jó osz-

tályfőnökhöz hasonlatos. Pedagógiai ér-
zékkel áldotta meg az Úr. Kalocsay végte-
len természetességgel adja a pap kedé-
lyes bölcsességét, élet- és emberszerete-
tét.

Éva és sok-sok Ádám

Az ember tragédiája nézői rutinosan fog-
lalják el helyüket a „ring" körül, a Katona
József Színház színpadán. Senki nem pró-
bál leülni a negyedik oldalon, ahol a szé-
kek a szereplőket várják. Nem okoz megle-

petést a kordnadrágos angyalkar s a frot-
tírtörülközős Föld Szelleme sem. Tudjuk
már, hogy igénybe vétetik a fantáziánk, s
hogy a színészek is csak önnön képzelette-
remtő erejükre hagyatkozhatnak. A szak-
írók szerint nem is árt a Tragédiának, ha
megszabadul látványosságától, s a törté-
nelemlátó vízió elhalványul a gondolati-
filozófiai dráma mellett. Mindazonáltal
Madách nagyszabású művét teátrálisabb-
nak és emelkedettebbnek érzem annál,
semhogy hosszasan szemléljük az orrunk
előtt üldögélő (valamelyik) Ádám privát-
nak mutatkozó, pucér hátát.

Szépen és rejtélyesen kezdődik az elő-
adás. A színpadi tér közepén az első em-
berpár fekszik a földön, letakarva a Te-
remtés-lepellel, mely reprodukálja a Six-
tus-kápolna Michelangelo-képét. Talán
szemfödél ez. Talán halotti imát monda-
nak a körbekeringő angyalok, amikor mo-
noton hangon zsolozsmáznak. Mintha vég
lenne ez a kezdet. A nulladik széksor elé
gyülekeznek a dicsőítők, lelkesületlen
hozsannájukat egy-egy „dísztribüni" kéz-
mozdulattal nyugtázza az Úr. Az Úr szere-
pét Ruszt József játssza, illetve inkább
csak jelzi. Nem próbálja színésznek kiadni
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Kalocsay Miklós (Lucifer), Kaszás Géza (Ádám)
és Kolti Helga (Éva) (MTI-fotó)

magát. Minden megszólalása elé odahall-
juk lelki fülünkkel: itt most az Úr szövege
jön. Ruszt félamatőr jelenléte nem zavaró
- még az a pikantériája is megvan a
dolognak, hogy ő valóban Teremtő e tár-
sulatban -, de elejét veszi annak, hogy a
Tragédiát az Úr és Lucifer párharcának
fogjuk fel. Ruszt József és Kalocsay Mik-
lós szerepbéli szembenállása, vitája nem
lehet egyenlő erők küzdelme.

Kalocsay Miklós Luciferjének ellenfele

és harcostársa Kaszás Géza Ádámja, aki
kívülről nézi végig a reá bocsátott álmo-
kat. Látja magát avagy utódait mint Fáraót
(Szervét Tibor), Miltiádészt (Both András),
Sergiolust (Szervét Tibor), Tankrédot (Ju-
hász Károly) és Keplert (Németh Gábor).
Ezt az Ádám-darabolást Ruszt már 1983-
as, zalaegerszegi Tragédia-rendezésében
elvégezte. (E mostani előadás több pont-
ján megismétli a korábbi színrevitel meg-
oldásait.) A rendező ezen eredeti ötlete
most is meggyőzőnek látszik. Különösen
helyénvalóvá teszi a plusz-Ádámok kivá-
lasztása: például Juhász Károlyt átszelle-

mült arca Tankrédként avatja a leghitele-
sebbé, Németh Gábor viszont a lehetsé-
ges Ádámok közül Keplerként az igazi a
maga szakállas entellektüel formájával. Ha
jobban meggondoljuk: a különböző színek
különbölző Ádámjai joggal nem
hasonlítanak egymásra szemernyit se. Az
ős-Ádám (Kaszás Géza) hordoz valami
ősemberi őserőt. Ezzel indítja útnak Ruszt.
Az Úr itt neandervölgyi férfiút alkotott,
akinek evolúciós folyamatát kísérhetjük
végig. (Szép, amint Ádám és Éva a máso-
dik színben darabosan, szögletesen gya-
korolja a létet: ismerkedik a szavakkal,
egymással, a természettel.) Kaszás Géza
Ádámja az előadás folyamatában felnő
Lucifer mellé. !Mialatt eljut a jelenig-jövőig,
Kalocsayhoz hasonló vívódó, gondolkodó
(és ballonkabátos) értelmiségivé válik.
Ádám önmagával azonosul Lucifer
bizonyítási eljárása során. A párizsi szín-
ben, Kepler álmában Dantonként saját
magát látja - egyáltalán nem logikátlanul
szerepelve a vízióban -, s úgy tetszik, e
forradalmi színben talál magára. Esetleg
ránk is. (Megdöbbentő, ám Ádám-Danton
szájából szinte szó szerint ugyanazt halla-
ni, amit Ceauşescu hajtogatott a bírái
előtt!) Ettől kezdve nincs helyette pót-
Ádám, s a dráma szövege egyre hang-
súlytalanabbul mondódik tovább. Az el-
nyúló este végére már csak egész kevés
marad meg a nézőben a játékból: Kaszás
összeszorított szája az eszkimó láttán,
Kolti Helga Évájának varázsa és gyarlósá-
ga, s mindenekelőtt Kalocsay Miklós kicsit
gúnyos, kicsit cinikus, de nagyon emberi
Luciferjénekfürkésző pillantásai.

Sorolhatnánk még a Függetlenek Tra-
gédia-előadásának erényeit és eredmé-
nyeit, buktatóit és megoldatlanságait. Az
utóbbiak azt jelzik, hogy e társulatnak -
létszáma, össetétele, az anyagi és mű-
szaki háttér hiánya miatt - megvannak a
maga korlátai. Az átlagosnál szűkebb ke-
retek között mozogva kell megtalálniuk
azokat a műveket, amelyeket adekvát mó-
don, adekvát fprmában tudnak előadni. A
Romeo és Júlia nagyon is ilyen. A Tragé-
dia, úgy látszik, kevésbé.
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