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Sok iróniával és öniróniával teszi.
Megmutatja és kicsúfolja technikai gyön-
géit és fölényes biztonságát is. Mert
nemcsak úgy általában színésznő, ha-
nem...
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Hanem? Vígjátéki színésznő, Eleme a
természetes humor, az élet mulatságossága
iránti költői érzék, az időtlen női báj.
Számos sötét tónusú szerepet játszott már
életében, s a jövőben is fog ilyeneket
játszani, de kivételes színészi egyéniségét
mégis a szenvedést is lírai színpompába
foglalt nőalakjai őrzik (Natasa, Nyina stb).
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A vígjátéki színésznő ragad el a Lotte-
drámában is. Amikor sikerül bosszút állnia
a szerző „kegyetlenségén", s a humor
szépségébe oldja a tragikus pillanatokat.
Amikor nem dől be, hanem
maradéktalanul ő. Amikor Goethét föl-
magasztosítva, megsemmisíti Lottét. És
megalkotja a vallomást.
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Mindig vígjátékban játszatnám. Örökké
friss mondanivalója lesz a Goethénél
sokkal kisebb férfiak nagyképűségéről is,
meg a Lotténál jelentéktelenebb nők
hiszékenységéről is. Mindenről, ami
mögött olyan tragédia húzódik meg, amit a
gyöngédségből és féktelen indulatokból
összeötvözött humor maradandóan tesz
nevetségessé.
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„Goethe ezer ember feje és szíve egyedül"

-- írta Charlotte von Stein. Egy tragikusan
műkedvelő lélek szavai ezek. Ruttkai
vallomását így hallottam 1977. március 3i-
én: „Egy lángész megölné bennem az
embert, de én nem hagyom." Színész
válaszolt a szerepnek, s ezzel a fintorral
bosszút állt az élet tragikumán.
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Hárman a Lóvá tett lovagokból

Korai darabja Shakespeare-nek a Lóvá tett
lovagok című vígjáték, amelyet - eredeti
formájában Magyarországon először -
Szirtes Tamás rendezésében mutatott be a
Madách Színház. Sok vonása még a
hagyományoshoz, a házi bemutatók
szokásos kívánságaihoz, a commedia dell'
arte formáihoz illeszti. A kezdő
Shakespeare csak néhol vezényel teljes
zenekart, de sutaságaiban, kidolgozatlan-
ságaiban is megzendülnek már a keserű és
boldog komédiák széles sodrású vezér-
szólamai.

Az alapfigurák jó ismerőseink: nőktől
tartózkodó, tanulásba mélyült nemesurak,
akiket éles nyelvű, bájos hölgyek
késztetnek esküszegésre; az ál-műveltség,
szobatudományok, idegen szavak zavaros
gőzétől megmámorosodott nagyvilági
piperkőc, Don Armado és „helyi"
változatai, az iskolamester meg a pap;
végül a tudatlanok, a bonmot-k ellen
természetes szókimondással védekezők
csapata: Lüke, Julka, Bunkó és Pille.

Az első csoportban Sztankay István és
Schütz Ila vívják a szómezőn a nemek
csatáit. (Benedek és Beatrice veszi majd

át tőlük a stafétabotot a Sok hűhó semmiért-
ben - ők már egyénítettebbek, megcson-
tosodott előítéleteiktől nehezebben sza-
badulnak.) Biron-Sztankay és Rosalie-
Schütz még úgy illeszkednek a tablóba,
hogy csak árnyalatnyit különböznek a
mellettük állóktól. (A darab különleges
értéke amúgy is ez: a sémafigurák csak
hajszálnyira ütnek el a mintától, de ez az
apró elmozdulás kelti a szomorúság, a
hiábavalóság, a becsapottság rezdülésnyi
érzését, ami nélkül a derű sem lehetne
igazi.)

Biron: egy a navarrai király barátai
közül. Rosalie a francia királylány
kísérőinek egyike. Mindketten részt
vesznek egy olyan komédiában, amely-
nek előzményeit is, kimenetelét is vilá-
gosabban látják, mint a többiek. Biron, a
kicsit szkeptikus, kicsit cinikus fiatal-
ember bölcsebb képtelen önsanyargatásra
vállalkozó társainál: tudja, hogy az igazi
tudásszomj nemcsak biflázással
csillapítható. Kalandvágyból, kíváncsi-
ságból, mintegy önmagát is kipróbálandó,
aláveti magát a három év elzárkózást
parancsoló szabályoknak. Sztankay lát-
ványosan képes egyesíteni a már tapasz-
talt, hitetlen férfi fölényét a tréfára kész,
különleges élményt szimatoló kamasz
kíváncsiságával. Az a pár - nem odafestett
- ősz hajszál csak segít elfogadtatni
érzéseinek ambivalenciáját. Mivel ő
azonnal rátapint a királyi Akadémia
aszkézisének mesterkéltségére, remek
öngúnnyal elsőnek is konstatálja magán a
fogadalom betartásának lehetetlenségét.
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Sőt, kevésbé izgatja, hogy cimboráit szó-
szegésen kapja (bár nagy megelégedésére
szolgál látnia), inkább a megbabonázás, a
földre tipró érzelem elementáris ereje
ellen küzd. Hangsúlyával, megtekert
mondataival is kifejezi, kár a kapálódzás:
emberére akadt végre, méltó „édes ellen-
ségre". Mégis, tovább kell játszania a
társak által megszavazott komédiát: ettől
kezdve szakad el Sztankay játéka a jól
bevált gesztusoktól. A muszka-
maszkabálban: egy táncos kozákos fel-
ugrásban benne van szerepének lényege:
csinálja, de csak tessék-lássék, amit már
rég álarcos bújócska nélkül szeretne.

„Párja", Rosalie szinte megszólalásig
ugyanezt példázza. Csakhogy a király-
lány udvarhölgye még nem olyan rafinált,
sokat tapasztalt, mint Biron. Rosalie
menetközben szerzi tapasztalatait, s bár a
darab a szóviccek és eufémizmusok
paródiája is, Rosalie inkább meta-
kommunikáció útján szerez bizonyságot
szerelme állhatatosságáról. Hogy ezen-
közben a nyelve is fullánkos: ez már az
udvari és színpadi konvenciók hatása.
Neki - nő volta miatt - nehezebb kitörni
lánybarátnéi közül. A legnagyobb villa-
nások épp a szerelmüket titkoló, de egy-

ben már egymással vetekedő lányok közt
adódnak. Schütz Ila itt, a viselkedési
szabályok alig észrevehető kijátszásában
jeleskedik leginkább. A felséges király-
leány feljebbvalója ugyan, de nem az
asszonyiságban. Rosalie így mutatja neki
Birontól kapott ajándékát: „Ha oly szép
volna arcom, mint tiéd: / Az ajándék is
dúsabb volna. - Íme!" - s előránt egy
csodálatos nyakéket. A lefojtott
belvillongások egyik legszebb példája ez.
De a bohókás udvarhölgy a legszeretőbb,
legszenvedélyesebb nő is mindőjük közül;
mégis, a maszkabálon, habár lába táncra is
áll már, visszafogja magát, s a királylányt
képviselve ál-ruhájában: takarodót
parancsol.

Fújhat, mint a vadmacska: pergő
nyelvénél szeme beszédesebb. A színész
minden porcikája jelentéshordozóvá
válhat. De Schütz Ila most még jobban
megerősítette a tétel igazságát.
Megteremtette mimikája és a szöveg köz-
ti sokat leleplező diszharmóniát. (Jelmeze
nyilván segíthette ebben, ha anakronisz-
tikusnak vélhetjük is a nadrágszoknyát e
környezetben. Lényéhez, temperamen-
tumához illik a hetyke viselet.)

A harmadik - az alsó szinten állókat

tömörítő - csoport legkiemelkedőbb tagja
Gyabronka József. Ő is commedia dell'
arte-figurát, zannit játszik, illetve játszana,
ha a mester csupán ezt akarná. De így
elkényeztetett, dédelgetett „kicsike
apródot", aki fürge, eleven, szellemes.
Egyértelműen megkülönböztethető, kik
azok, akik időtöltésből, divat-majmolásból
szellemeskednek, s kik azok, akiknek
természete belülről diktálja ezt. Pille az
utóbbiak közé tartozik. Jóravaló,
ügyetlenkedő, piperkőc gazdáját, Don
Armadót igen szereti, de nem állhatja
meg, hogy ne kacagjon rajta, s ne oktassa
ki nődolgokban. Komolyan úgysem
haragusznak rá, s nem kell mindjárt
eltévelyedett érzelmeket feltételeznünk
amiatt (bár ez is ott bujkál a szövegben),
hogy maga Don Armado, Bunkó és mások
annyira kedvelik. Tényleg ölbekapnivaló,
friss és
jó eszű. Mértékre szükség van, különösen
ifjú színésznek, hogy ne csapjon
át édelgésbe a kis Cupido-forma figura, s
torznak se tűnjék ragaszkodása a meg-lett
férfiakhoz. Gyabronka nemcsak bravúros
mozgásával, hanem kamaszosra hangolt
vidámságával is a legelőnyösebb kép
megrajzolását segíti. Apró ötletek
egész rajával színesíti még jobban hálás
szerepét: furulyáját bőgumis nadrágjában
hordja, gazdája ömlengő levelét ügy-
buzgón két kézzel egyszerre írja, s

édesdeden cumizik csecsemő-Herkules-
ként.

A dal és tánc nem külön díjazandó
plusz-teljesítmény, hanem a jellemek és a
szituációk logikus meghosszabbítása.
Ezek az elemek zökkenőmentesen válnak
elfogadhatóvá Gyabronka alakításában.
Buzgó, minden lében kanál - de termé-
szetes eszéről a leggügyébb társaságban
sem mond le. Nem rajta múlik, hogy
köszöntője az álarcosbálban kudarcba
fullad, csakúgy, mint az úri nép szórakoz-
tatására kieszelt színjáték. Ígyekezetü-
kért (épp, mint a Szentivánéji álom mester-
embereinek) gúny a jutalom: de sebaj,
azok nevetnek, akiken már nevettek, s
akik még sírni fognak.
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