
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-



dorfban (a Dibukkal Joe Chaikin rende-
zésében), az Egyesült Államokban (New
Yorkban és Miamiban), valamint egy
hosszabb turné során a kanadai Torontó-
ban, az egyesült államokbeli Baltimoreban
és Svájcban (Zürichben).

A nagy teremben játsszák Dario Fo Egy
anarchista véletlen halála című komédiáját,
amelyet pontosabb műfaji meg-jelöléssel
farce-nak is nevezhetünk. Az is-mert olasz
szerző saját társulatának színészeire írja
darabjait: harsány, a commedia dell'arte
szellemét is magukban foglaló, briliáns
színészi technikát kívánó (többnyire
politikai) szatírákat. Az Anarchistát. P

inelli
meggyilkolása és az 1970-es év milánói
bombamerényletei nyomán írta.
Szarkasztikus humorú, ördögien kaján
darab, amelyet Michel Gurewitz viharos
kedéllyel, pantomimikus pontossággal vitt
színre. Á sztár a cím-szereplő: Yehuda
Efroni, egy gumiarcú és gumilabda-
ruganyosságú, nagyszerű színész, aki
hatalmas tempót diktál, és briliánsan
szervezi maga köré a társulat fiatal
színészeit.

Á kamaraterem repertoárján szerepel a
Medea, amelyben Euripidészen kívül Se-
neca-szövegeket is fölhasznál a rendező
David Levin (egyben a Habima Színház
művészeti igazgatója). Az előadás az ame-
rikai Robinson Jeffers adaptációjára épül,
és bevallott célja a „polgári drámához"

közelíteni a mitológiai történetet. Á nézőt
nyitott, stilizált színpadkép fogadja; a
ruhák sem korhoz kötöttek, ha-nem a
szereplők drámai karakterének felelnek
meg, a róluk kialakított „történelmi image"

részben elvonatkoztatott, részben
általánosított jelzései. Mind-ehhez puritán,
végletekig lecsupaszított, csaknem
„szobahangra" redukált játék-stílus járul,
amelynek ugyanakkor rend-kívüli a belső
intenzitása. Á címszereplő a mai Habima
egyik jeles alakja, Miriam Zohar. Kreont
pedig Rónai András játssza, akire Valahol
Európában karcsú kamaszaként -
Ficsúrként - emlékezhetünk. Rónai
nemcsak vezető színésze a Habimában,
hanem az igazgatótanács-nak is a tagja.
Több mint harminc éve él Izraelben. Azt,
hogy héberül nemcsak tökéletesen, hanem
nemzeti színházi színvonalon beszél, a
Habimában egymás után játszott
főszerepei igazolják (ő volt a Troilus és
Cressida Pandarusa, legfrissebben
Dürrenmatt A nagy Romulusának cím-
szerepét játssza). Magyar kiejtésére, a
hétköznapi beszédben is árnyalt fogalma-
zására, gazdag verbális készletére -
amelyből a legújabb szavak és kifejezé

sek sem hiányoznak mi sem jellemzőbb,
mint az, hogy gyakori hazalátogatásai
alkalmával azok sem hinnék, hogy
külföldön él, akik nem ismerik (meg).
Kreonja rendkívül impozáns; kemény,
szinte brutális, maszk nélküli „civil" ar-
cával hallatlanul modern, és mégis van
benne valami archaikusan barbár.

A Cameri Színház
Tel Aviv második legnagyobb állami
színháza a Cameri. 1944-ben alapították,
197t-ig mint önálló művészi csoportosulás
működött, azóta emelkedett a hivatalos
Városi Színház rangjára. Két termében
kilencszáz illetve háromszáz-ötven néző
foglalhat helyet. A negy-

venöt tagú társulat évadonként nyolc-
kilenc bemutatót tart, klasszikus és mai,
külföldi és hazai darabokból.

Á Cameri Színház házi szerzőjének
számít a legismertebb mai izraeli drá-
maíró, az 1943-ban született Hanoch Le-
vin, aki általában maga is rendezi da-
rabjait. Á kamarateremben játsszák Y a'
acobi és Leidental című, tíz évvel ezelőtt
(eredetileg héberül) írt darabjának angol
nyelvű változatát. Az előadás az 1980-as
edinburghi fesztiválra készült, s ott díjat is
nyert. A háromszereplős játék tu-
lajdonképpen nem több, mint szabályos
háromszögtörténet, az egy szál zongorával
kísért század eleji kávéházi kabarék
naivan bájos modorában. Az élesre he-

Rónai András és Miriam Zohar a Habima Színház Medeia-előadásában



Jehuda Efroni az Egy anarchista vértelen
halálában

gyezett dialógusok a verbális humor finom
árnyalatát képviselik; maga a dialógus a
főszereplő, amely nem szituációba
ágyazódik, hanem egymás mellé vágott,
„szkeccs"-szerű sorozatban pereg le. A
zongora időnként mint jeleneteket
elválasztó zenei aláfestés (esetleg mint
némafilm-paródia) működik, máskor a
szereplők kis dalocskáit kíséri. Az egész
előadás furcsa keveréke a meghatóan ó-
divatúnak és az összetéveszthetetlenül
modernnek (az utóbbi a nyers viccekben és
a szókimondó szövegben mutatható ki); az
együttes hatást talán a lírai groteszk
megjelölés érzékelteti legjobban.

Levin eddigi tizenöt darabja közül a
legújabb a Jób szenvedései, amelyet a nagy
színházban játszanak, szintén a szerző
rendezésében. A nyelv ismerete híján
lehetetlen végigelemezni az elő-adást,
amelynek paradoxonját az adja, hogy a
szövegcentrikus első részt erőteljes
teátrális hatásokra épülő második rész
követi. Ez nem jelenti azt, hogy az első
rész vizuálisan elhanyagolt. Ellenkezőleg,
már itt meghökkent, hogy a barokk
pompával kibontakozó dráma-

kezdő tablók miként váltanak át egy na-
turalizmusával is stilizáltnak ható stílusba,
például abban a jelenetben, amely-ben az
Isten által sújtott Jób mezítelen testéről
cafatokban válik le a tíz körmével kapart
bőr. Ez az első rész egyébként híven
követi az eredeti bibliai Jób-történetet. A
második részben a szemünk láttára karóba
húzott, haldokló Jób körül a vásári
mutatványok torz kavalkádjában jelenik
meg az élet - muzsikusok, művészek,
artisták, bohócok -, mígnem a föl-nyársalt
szerencsétlen egy végső vonaglással
kiadja lelkét.

A stílusok eklektikája vizuális egységgé
szervesül ebben a kegyetlensége ellenére
is brutálisan szép előadásban. Levin mint
rendező ritka bravúrt hajt végre: a
sokkhatás nála nem válik színpadi esz-
tétizálássá, mint nem egy pályatársánál.
Mindebben persze múlhatatlan érdeme
van a Jóbot játszó Joseph Karmonnak, aki
mágikus erővel vonzza figyelmünket,
bámulatos fizikai készenléttel vezetve
végig bennünket a testi-lelki tortúrákon.

A haifai Városi Színház

Izrael harmadik legnagyobb hivatásos re-
pertoárszínháza. 1961-ben alapították.
Nézőtere nyolcszázötven személyes. A
jelenleg főleg fiatal erőkből álló társulat a
repertoárelőadásokon kívül kiterjedt
műhelymunkát folytat, és a közeljövőben
arab nyelvű előadásokat tervez. (Haifa
lakosságának körülbelül a fele arab.)

A Fölmorzsolás című musical egyike
azoknak a daraboknak, amelyek megkí-
sérlik kritikusan ábrázolni az izraeli-arab
háború témáját. (Jelen esetben az 1973-as
háborúról van szó.) Á darab - kicsit talán
A 22-es csapdája vagy a M . A . S . H .
mintájára - szatirikus rajza egy előretolt
állásban helyet foglaló egység minden-
napi életének. Az előadáshoz meglehe-
tősen hangos és meglehetősen kevéssé
eredeti rockzene társul. A színház veze-
tőinek bevallása szerint legfőbb céljuk a
fiatal közönség megnyerése és a szín-
házba szoktatása volt. A rockzenével
„eladott", látszólag tartalmas előadás-
típussal szerte a világon sokfelé találkoz-
hatunk; ez a musical hozzájuk hasonlóan a
felemás kísérletek közé tartozik.

A Színházi Csoport

Erőteljesebb próbálkozás - hasonló tar-
talommal - az úgynevezett Színházi
Csoporté, amelynek tagjai éppen a haifai
társulatból szakadtak ki és alapítottak
önálló színházat. (Művészeti vezetőjük,

Oded Kotler néhány magyar színházi
szakember ismerőse; részt vett az 1969-es
budapesti ITI-kongresszuson.) A nem
hagyományos, mondhatni kísérleti mód-
szerekkel dolgozó együttes munkájára a
kemény tréning jellemző. Egy régi, el-
hagyott Tel Aviv-i iskola épületében
ütötték föl tanyájukat. Céljuk, hogy a mai
társadalom aktuális problémáival
foglalkozzanak. Dalik Volinitz elsődrámás
író műve, a Harmadik szakasz, első raj fiatal
katonák civilből egy hadigépezet részévé
való „átszereléséről" szól, s azokról a
külső és belső konfliktusokról, amelyekkel
egy arab falu rendfenntartói-ként kerülnek
szembe. A színházi transz-formáció
lényege az „üres tér" átalakítása
valóságos, naturális helyszínné; mi-
közben ez megtörténik, s maguk a szere-
peket játszó színészek is kemény fizikai
akciók, „tréningek" során lényegülnek át
„katonákká", nem az illusztratív szín-ház
képregényigényével, hanem a szín-padi
gesztusok testi valósága által kerülünk
közelebb a drámai konfliktusok át-
éléséhez.

A vidék színházi „ellátása"

Egy Népművelési Intézet-szerű kultúra-
terjesztő szervezet (az Omanut La'am)
foglalkozik a különböző városi és falusi
közösségek kulturális „ellátásával": szín-
házi előadások, zenés produkciók, ki-
állítások eljuttatásával, a helyi művészi
tevékenységek bátorításával és patronálá-
sával.

Tel Avivtól körülbelül hatvanperces
autóúttal érhető el a hozzávetőleg húsz-
ezres lélekszámú Bet-Shemesh, ahol az
Omanut La'am szervezte előadások egyi-
két láttuk : az angol Willis Hall A Hosszú,
a Kicsi és a Magas című darabjának adap-
tációját. A csaknem huszonöt évvel ez-
előtt írt mű eredetileg a második világ-
háború alatt játszódik a Távol-Keleten;
szereplői egy japán fogollyal a maláj
dzsungelben szétszórt katonai egység
tagjai. A cselekmény színhelyét és idejét
az adaptáció készítői megváltoztatták: a
történet vázát meghagyva áthangolták
maivá, azzal a nem titkolt céllal, hogy a
benne fölvetett erkölcsi, politikai kérdések
közvetlenebb állásfoglalásra késztessék a
nézőket. Így magánál az előadásnál
érdekesebb volt a szereplők találkozása a
közönséggel. A nézők kérdéseket tettek
föl, a színészek pedig - kiemelve s el-
játszva a darab egy-egy jelenetét - vitába
bocsátkoztak velük, és magyarázatokkal
széljegyzetelték a látnivalót.


