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Mirigy varázsa

Ritka képesség, ha a színész úgy tud le-
mondani egy vagy másik eszközéről, hogy
közben személyiségének varázsa
csorbítatlan marad. Úgy vállalja a néma-
ságot -mondjuk -, hogy arca, szeme, tes-
tének rezzenései hiánytalanul közvetítik a
ki nem mondott szavakat is. És akár
mozdulatlanságba is dermedhet, mert-
hangjának árnyalatai kifejezik, amit a teste
elhallgat. A színész a felismerhetet-
lenségig elszürkülhet, ha nem teljes fegy-
verzettel lép elénk, de varázsa felerősöd-
het, ha színpadi létezésében van valami
szokatlan, szabálytalan, különös erő-
feszítésre ösztönző. Ez utóbbi azonban
sosem spontán adomány: a színészi fe-
gyelem és koncentráló képesség eredmé-
nyezheti csak, hogy a művészi energiák
mindenképpen utat találjanak a közön-
séghez.

Sík Ferenc Nemzeti színházbeli Csongor
és Tünde-rendezésében Mirigy igazi,
népmesei boszorkányként lép a színre. Hí-
nárzöld rongyok és kusza horgolású pa-
muttömeg hálózza horihorgasból roska-
tagra görnyesztett testét, arcából szinte
mindent elfed a mocsárszín festék és a me-
sékből „szó szerint" megvalósított jókora
vasorr. Ez a stilizált népmesei jelleg hízel-
gően segédkezik mindenkinek a színpa-
don. Gyönyörű népviseletbe öltözteti
Tündét, a jelen divatját teszi felismerhe-
tővé Ilma kékfestőjében és Csongor hím-
zett irha ködmönjében, modern iparmű-
vészeti ráismeréseket hív elő a fonott-
horgolt színpadkép láttán a nézőtéren.
Csak Ronyecz Máriának, Mirigy meg-
formálójának nehezedik a leckéje, s az ő
érdeme, hogy ebből nem fogyatékos vég-
eredmény, hanem izgalmas lehetőség vá-
lik. Pedig a „vasorrú bába" maszkja épp
attól fosztja meg, ami tán mindennél ki-
fejezőbb, fontosabb, s ami a legfőbb --
másokéval legkevésbé összetéveszthető
„kelléke" a színésznek - az arcától.

Milyen ez a színészarc, amelyről Ro-
nyecz Máriát lemondásra kényszeríti Mi-
rigy szerepe? A közelmúltból leginkább az
Árva Bethlen Katára támaszkodhat em-
lékezetünk, amely azért is alkalmas a
„veszteség" felmérésére, mert szintén
rendhagyó feladat, különleges erőössz-

pontosítást követelő színészi erőpróba.
Ronyecz, Kocsis István arabjában is
bizonyos lehetőségektől megfosztottan
áll a színpadon. Ott, a monodráma paran-
csolta magányban a kapcsolatteremtés esz-
közéről kell lemondania. Nincs lehetősé-
ge önmaga hatását másokban felizzítani,
nincs módja a partner biztosította fény-
töréseket kihasználni, nem bízhat a lan-
kadás pillanataiban a többek fenntartó
erejében: fedetlenül marad, minta lövész-
árokból egyedül kitörő harcos. Ezért,
hogy arcát majd két órán Keresztül kell
figyelnünk, egy arcot a feszültség pilla-
natnyi szünete nélkül. A színészt egy
olyan feladat felajzottságában, amely nem
engedélyez kihagyást vagy tévedést --
minden részletben az egészet kockáztat-
ja. Az arc itt tehát szinte „színpad"

egy kevés mozgásos, partnerek nélküli
dráma szinte teljes színpada. S a fősze-
replő - a szem. Egy nagyra tágult, néha
majdnem fanatikus fényben csillogó
szem, amelynek hitelesítenie kell az ön-
magáról valló szavakat. A monodrámák
nagy buktatóján kell a művet és Bethlen
Kata végletekből gyúrt nőalakját átlen-

dítenie. Szikrázó, fénylő, szenvedéstől
elködösödő tekintetének az a hivatása,
hogy partnerek és drámai akciók helyett
is igaznak ismertesse el nézővel azt, ami
- ha csak szó - hamisnak, kétségbe-
vonhatónak is tartható.

Szigorú arc Bethlen Katáé. Hiányzik
belőle, amit ,nőiesnek, harmonikusnak,
lágynak, érzelemgazdagnak megszok-
tunk és elfogadtunk. Okos arc, amely a
szemből is gyakrabban csillogtat elő
gondolatokat, mint érzelmeket. illetve...
S ez az, ami Ronyecz arcban leginkább
magyarázatra szorul. Arcán az érzelmek
ritkán áradnak szét ellenőrizetlen szerte-
lenséggel. Az értelem mintha mindig
előbb ráncba szedné őket, megzabolázná
kitörésüket. Ronyecz arcán - s talán ez
színjátszásának legegyénibb, legsajáto-
sabb vonása esztétikai értéket, művészi
megfogalmazást nyer az emberi tartás, a
fegyelem. Annyi könnyen síró, könnyen
szenvedő, fájdalmakat gáttalanul világba
jajongó színésznőnk mellett Ronyecz
Mária szereti megmutatni a színpadon az
el nem sírt, el nem jajongott fájdalmakat,
az el nem mondott zokszavakat, a legyűrt
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szenvedést, a lebírt erőtlenséget, a meg-
fegyelmezett csüggedést, az újrakezdések
fogcsikorgató keménységét.

A színpadjainkon bőségesen hömpölygő
könnyfolyam és önsajnálatáradat közepette
Ronyecz arca szinte szenvtelen-nek,
hidegnek és kőkeménynek is tünhet.
Józannak és nem elég nőiesnek. Gyanú-
sítható túlzott önkontrollal, görcsös in-
tellektualizmussal. Hiszen ezen az arcon az
értelem valóban kihagyás nélküli
ellenőrzést gyakorol. Pontosabban: ez az
értelmi kontroll csak pillanatokra - nagyon
is gondosan kiválasztott, intellektuálisan
indokolható pillanatokban - feslik fel. Ezek
azok a legizzóbb, koncentrált drámai
pillanatok, amikor a színésznő megengedi
magának, hogy a fegyelmezett, zárkózott,
akarattól sugárzó arc díszlete mögül
előtörjön az ösztönök, az érzelmek, a
gáttalan indulatok színjátéka. Ronyecz
használja az elengedettség eszközét, s ezért
válhat valóban művészi esz-közévé. Ezért,
ha az arca ellágyul, ha a szemében gyanús
könnyfény csillan - mintegy művészi
igazságtételként-mindez nagyobb súlyt
kap, hatása robajos, mint a néma
csendbetépő hangnak.

A Csongor és Tündében ez a fegyelmezett
s néha felfeslő fegyelmű arc nem ját-szik
szerepet. Mirigy szerepében a szó szoros
értelmében nincs arca. Az a zöldben úszó,
irdatlan orral torzított mese-ábrázat elfedné
a leggáttalanabbul áradó érzelmeket is, így
akár mozdulatlan és fegyelmezett is lehet a
védelme alatt. A szeme ugyan előcsillan
ebből a naivan sejtelmes keretből, de a
többi részlet meseszerűségétől ennek
éppúgy nincs és nem lehet emberszem-
funkciója, ahogy a felerősített hatalmas orr
is mesekellék, s nem emberi szaglószerv.
Marad tehát a test és hang. A test azonban
nem a meg-szokott színpadi értelemben,
nem egészé-ben ható embertest, amelynek
feszültsége vagy ernyedtsége, funkciói,
mozgása karakterizáló eszközként hat.
Nem egy ember jár-kel, ül, áll, vonaglig a
szín-padon, hanem egy mesebeli lény
hajlott hátát, karomszerűen hosszúra nyúlt
ujjait különös vonszolódását kell
felmutatni, éppúgy valóságos, tehát emberi
elemek játékos-ötletes elegyítésével, ahogy
a meséket élvező és teremtő képzelet teszi.
A részleteknek olyan erővel, olyan plasz-
ticitással kell rendelkezniük, hogy a fel-
nőtt nézőkkel elfogadtassák ezt a gyer-
mekek számára oly természetes folya-
matot.

Ronyecz Mirigye sajátos koreográfiával

mozog a színpadon. Mintha minden tagja
megnyúlt volna, s dacolna az emberi test
anatómiájával. Kihasználja a jelmez
teremtette kitűnő lehetőségeket - Schäffer
Judit fantáziadús munkája - és saját
alkatát. Mintha állandóan nyújtózna, kí-
gyózva változtatja helyét, szinte növényi
természetűnek mutatja testét. Keze kü-
lönleges jelentőséget kap abban a pilla-
natban, amikor Csongor leoldozza láncait.
Ujjait, karját hosszan, örömmel rázza,
lebegteti a levegőben, mintha minden
ízében külön élne a szabad mozgás vege-
tatív öröme. Amikor pedig némán el-
nyúlik a színpad jobboldalán, szétvetett
tagokkal, felkunkorodó lábfejjel, ebben a
látszólag passzív színpadi állapotban is
megtalálja a kifejeződés lehetőségét. Épp
ez az ernyedt, nem emberi elhullás, ez a
rongycsomó-lét válik a mesebeli vas-orrú
bába megfogalmazásává.

Mirigy színpadra vitelében legfőbb
eszköze azonban a hangja. Ebben a telt,
hajlékony, könnyen modulálható eszköz-
ben összpontosítja a Csongor és Tünde
előadásán egész lényét, ide áramoltatja át
színészi erejét. S olyan fokig sikerül ez az
„erőátvitel", hogy Mirigy szinte hall-
gatható is lenne. Akár - csak hallgatható.
Hangjának árnyalataiban megtalálható a
műnek az a sejthető mélysége, mélység-
lehetősége, melynek keresésével Sík
Ferenc egyébként vonzó, élő és élvezetes
rendezése nem sokat foglalkozik.
Amennyire külső megjelenését, mozgását,
gesz-tusait ez a népmesei jelleget
hangsúlyozó és kibontó elképzelés
meghatározza - te-hát szükségszerűen nem
emberivé, ha-nem mesebelivé teszi -,
annyira szabad marad a hangja. A hang
nagyobb hajlékonyságra és
többértelműségre képes, minta látványba
illeszkedő színpadi meg-jelenés és
mozgás. Egy nagy, felragasztott orr vagy
zöldre mázolt arc a szín-padra lépés
pillanatában egyszer és mindenkorra
„kimondatott" - visszavonhatatlan. A
színész hangja ennél sokkal nagyobb
utakat bejárhat, oda-vissza - meséből a
valóságba, egy torzított világból a nagyon
is ember-léptékű világba.

Ronyecz Mária pontosan felméri ezt a
lehetőséget, és a szélső határig él velük.
Vasorrú bábája olyasmiket is tud a világ-
ról, emberről, vágyról, bosszúról, gyű-
löletről, kíváncsiságról és önmagába zá-
pult szenvedésről, amiről egy mesebeli
vasorrú bábának fogalma sem lehet. A
„boszorkányhangok" épp csak jelzik a
játék „óperencián túli" helyszínét, az-után
már megszólalhatnak az evilági, földi
indulatok.

RÉVY ESZTER

Annuska: Gobbi Hilda

A helyszín: özv. Kovácsné szoba-konyhás
lakása egy öreg bérházban. A darab
kezdésekor „barátságos" sakkmérkőzés
folyik a szobában Annuska és öreg barátja,
Kiss Bertalan között. Annuska ma
figyelmetlenebbül játszik, mint szokott,
gondolatai máshol járnak. Feszülten
figyeli a sakktábla helyett Bertalant,
érezhetően készülődik benne valami fon-
tos mondanivaló barátja számára. Óva-
tosan, mindig a partnerra figyelve Gobbi
újra és újra megfogalmazza magában
közlendőjét, szinte „körbetapogatja"
Bertalan kedélyállapotát, míg végül az
alkalmasnak vélt pillanatban szorongva
elpöttyenti a hírt: a fiatal házaspár, akik-
nél Bertalan lakik, gyermeket vár - így
„ágyrajárójuknak" hamarosan kénytele-
nek lesznek felmondani. Aztán érthetővé
válik Annuska leplezett izgatottsága:
megható zavarral ajánlja fel Bertalannak:
ha nincs más megoldás, költözzön hozzá, a
konyhába. Ez a „persze, csak ha minden
kötél szakad" olyan természetes
egyszerűséggel hangzik Gobbi szájából,
hogy partnere minden gyanúját elaltatja az
összeköltözést illetően. De a néző
pontosan tudja, érzi: a kérdés ilyen vagy
olyan irányú eldöntése milyen nagy je-
lentőségű Annuska életében. A szokatlan
izgalom, visszafojtott feszültség meg-
bosszulja magát, kiváltja az utóbbi idő-ben
szokásos rosszullétet - epegörcs
formájában. A hirtelen összeránduló test,
az ajkakba mélyedő fogak, a lélegzetvétel
ritmusváltása, a finoman gyöngyözni
kezdő homlok anatómiai-fiziológiai ábrája
a nagy erővel feltörő fájdalomnak, de az
azt kétségbeesetten leplezni igyekvő
erőfeszítésnek is. Annuska el-gyötörten áll
fel, lépései kissé bizonytalanok, óvatosak,
de már mosolyogva kínálja borral
Bertalant - „a nagy ijedtségre".

A sakkpartit csengetés zavarja meg:
Gabi érkezik, Annuska unokája. Bertalan
elmegy, Gabi pedig viharos lelkiállapotban
közli nagyanyjával: összeveszett szüleivel,
„menedékjogot" kér - elfoglalandó az
éppen imént Bertalannak fel-ajánlott
helyet a konyhában. Gabi elbeszélése alatt
Annuska arcán egymást


