
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



váltják a bizonytalanság, megütközés,
részvét és a megérteni akarás felhői. A kép
világossá válik - unokája bizonytalan időre
hozzá akar költözni. Annuska ta-
nácstalansága az utolsó kérdésre - „Be-
fogadsz, nagyi?" - megszűnik. Vonásai
megkeményednek, tartása fájdalmas-
merevvé válik, de döntése egyértelmű:
életében, gondjaiban, bajaiban a család az
első: „Gabika, te nekem az unokám vagy,
és ha neked egyszer hely kell, akkor hely
kell." Az igenlő válasz után azonban
változik az arc - a döntés feszültsége
feloldódik, helyette sajátos tanácstalanság
jelenik meg: a beletörődés árnya.

Az unoka beköltözésével megváltozik a
két öreg élete. A nyugalmas sakkparti
izgatottá válik --- Annuska törekvő jó-
akarattal, de kevésnek bizonyuló tapasz-
talattal próbál lavírozni az unoka és
Bertalan között. Csupa rebbenő izgalom,
minden zajra rezdülő idegek, görcsös
igyekezet. De hiába: az unoka, akinek
randevúját akaratlanul elrontotta, és
Bertalan, aki még nem tudta megszokni az
új helyzetet, egyaránt elutasítja pró-
bálkozásait. Annuska megsértődik. Ideges
remegéssel tesz-vesz, ingerült szavakkal
vitázik unokájával, belső feszültsége nőttön
nő. Végül Gabi szemtelen blazirtsága
kiváltja a robbanást: Annuska elfúló
lélegzettel, kipirult arccal, el-tökélten
kimondja, hogy ha Gabi nem költözött
volna ide, a vaságy a konyhában Bertalant
illetné. De már a rövid fel-csattanás végére
kiszalad belőle az erő, elbizonytalanodik,
tétova lépésekkel távolodik az unokától.
Gabi távozni készül. Annuska miközben
eleinte szavakkal helyesel, hirtelen a fiú elé
áll - remegve, szinte alázatos
bocsánatkéréssel tartja vissza olyan
szeretettel ölelve magához, amit a kiváló
unoka már csak az eddig látottak alapján
sem érdemel meg.

Pedig az igazi bomba még csak ezután
robban. Annuska egy bevásárlás hét-
köznapi gondjai közepette érkezik haza,
mikor a szobából váratlanul fia hangját
hallja. Örömteli mosollyal, ölelésre táruló
karral mozdulna a szoba irányába, már-már
megszólalna, mikor a következőt kénytelen
hallani: „ ....Álltam volna elé azzal, hogy
anyám, te úgyis meg fogsz halni, engedd,
hogy Gabit bejelentsük a lakásodba. Ezt
kellett volna tennem? . . ." És folyik tovább
a társalgás az ő közeljövőre várható
haláláról fia és unokája között. De már
nem rájuk figyelünk, csak Annuskára. Az
arc -minden színpadi festés ellenére - elfe-

héredik, majd fokozatosan elszürkül, bőre
petyhüdtté válik. A szem elveszti élénk
csillogását, tompa, megtört fény villan
benne. A kéz bizonytalanná, repesővé
válik, a mozdulatok harmóniája megtörik.
A gömbölyded, mozgékony test a
szemünk láttára esik össze, az egész ember
pillanatok alatt válik fizikailag-lelkileg
magányossá, halálos beteggé. Még van
annyi ereje, hogy akaratlan hallgatózását
leplezze, szokatlan tétovaságát fia is,
unokája is betegsége jeleinek tekinti.
Egyetlen pillanat árulhatná el, ha szerettei
nem szenvednének farkas-vakságban:
másodpercnyi megtorpanása a tükör előtt.
Testtartása, alig rezdülő mozdulatai
elárulják: a közeli halál jeleit fürkészi
arcán. De már mozdul is tovább:
kétségbeesett igyekezettel titkolja
összetörtségét. Egy reménysugár villan -
miután kettesben maradnak né-hány
percre, fia hátha őszinte lesz hozzá,

hátha bátran, férfiasan megmondja neki a
hírt, hogy

Annuska reménykedő szemmel tapad
fia szavaira, kihúzza magát, a ha-
lálraítéltek bátor belenyugvásával vár-ja a
végzetét jelentő szavakat, hátha most, most
kimondja . . . de nem. Fia hű marad
önmagához, a megkezdett hazugságok
ösvényén halad tovább. Annuska arcán
mélységes csalódásra vált az előbbi elszánt
bátorság, elfordul, és többet nem
foglalkozik fia zavartan toporgó
tehetetlenkedésével. Kínzó, öntudatlan
nyugtalansággal pillant az ajtóra, Berta-
lant várja minden idegszálával. Mikor
megérkezik, kitör a visszafojtott feszült-
ség, újabb görcs rázza meg az elkínzott
testet. Míg azonban előző alkalommal
minden erejével keményen ellenállt a
rátörő fajdalomnak, most védtelen ki-
szolgáltatottsággal engedi át magát a ben-
sejét szaggató kórnak, esetten, fellazult

Gobbi Hilda és Horváth Sándor a Mai történet előadásában
(József Attila Színház) (MTI-fotó



fórum
izmokkal, akarattal. Utolsó erejével két-
ségbeesetten kapaszkodik Bertalanba, de
gondolatai már nem az életet, hanem a
halált kutatják. A mentőautó felhangzó
szirénája hallatán bénultan adja meg ma-
gát a sorsának.

Ezt követően gyorsan peregnek az
események. Annuska hazajön a kórházból,
és közeli halálának biztos tudatában
igyekszik mindent elrendezni maga körül.
Hirtelen támadt, kissé rezignált böl-
csességgel próbálja kibékíteni öreg barátját
annak fiával - sikertelenül. A kudarc újabb
letörést eredményez, a nyugalom
határozottságát ismét csalódottság, a
feleslegesség érzése váltja fel.

Ekkor következik be a valóban sors-
döntő fordulat: családja kiváló tagjai
tudomására hozzák, tévedett a híres
professzor, Annuska műtéte kiválóan
sikerült, minden lelete negatív. Gobbi csak
áll, és nézi a fiát, de világosan érezzük -
nem látja. Lassan, szinte kínosan leül, az
asztalba kapaszkodva. Arca pár pillanatig
mozdulatlan, majd lassan előre-bukik a fej,
a vállak megrándulnak - csendes
visszafojtott zokogás rázza meg. Az-tán
hirtelen rugalmasan feláll, arcán már a
mosoly küszködik a sírással. Szégyenkező
gesztussal siet zsebkendőt keresni - és
ekkor ismét szembetalálkozik a tükörrel. A
zsebkendőt szorongató kéz meg-áll, egész
alakja mozdulatlanra dermed. De a
következő mozdulatával kiegyenesedik,
lassú megkönnyebbüléssel gondolkozik
valamin - fia ügyetlen magyarázkodását
leinti. Egyetlen fontos dolog létezik most
számára: átmenni „egy illetőhöz", és
megmondani neki - mit is ? Szó nélkül
megértjük - a visszatérő életkedv indítja el,
amint zsebkendőjét gyűrögetve kilép a
lakásból.

A következőkben már egyre gyorsuló
testi-lelki javulás tanúi lehetünk. Gobbi
idős munkásasszonya töretlen szívós-
ságával, életerejével képes új életet kez-
deni, leküzdeni súlyos csalódásait, sé-
relmeit. Es tud megbocsátani - őszintén és
mélységes megértéssel.

SCHMIDT JÁNOS

Beszéljünk a műszakról

Megszokott téma az újságok hasábjain a
munkaerőhiány kérdéseinek elemzése.
Természetes dolog, hogy a kultúra területe
sem kivétel, és nem mentes ezektől a
gondoktól.

Nemigen akad olyan színházigazgató,
aki ne panaszkodott volna munkaerő-
gondjairól, az egyre jobban súlyosbodó
munkaerőhiányról, amely főleg a mű-
szaki munkaerőkre vonatkozik. A szín-
házi munkaerőhiány kézenfekvő és első
hallásra teljesen elfogadható magyaráza-
tának látszik, hogy kevés a szabadidő,
dolgozni kell a munkaszüneti napokon, a
kereset is elmarad az iparban dolgozók
jövedelmétől, és a törvényesen járó
szabadnapok kiadására sokszor hetekig
nem kerülhet sor - pontosan a munkaerő-
hiány miatt. A felsorakoztatott tények
rajtunk kívülálló okok következményei. A
megoldásra sajnos képtelenek vagyunk. Fel
sem vetődik annak gondolata, hogy a
tervszerű munkaerőgazdálkodást más
tényezők is befolyásolják. Olyanok,
amelyek a helyi viszonyok, adottságok,
munkakörülmények és a kollektív szellem
függvényei.

A színházi műszaki és kisegítő munka
nem tartozik a keresett, kényelmes és jó
időbeosztású munkák közé. Munka-
szüneti napokon való munkavégzés,
osztott munkaidő, állandó túlórázás,
vidéki tájelőadások, aránylag nehéz fizikai
munka az egyik oldalon. A másikon pedig
a közepesnél alig magasabb bérezés.

Ez régóta így van, jelenleg is ez a
helyzet. De törvényszerű-e, hogy a
jövőben is ilyen maradjon? Nem lehetne-e
jobb munkaszervezéssel, a szabadnapok
pontos betartásával, a szombat délelőtti
műszaki próbák elhagyásával, több mű-
szakos üzemre való áttéréssel, a munka-
szüneti napok műsortervének racionáli-
sabb összeállításával olyan helyzetet te-
remteni, hogy a munkaszüneti napokon
csak minimális műszaki létszámra legyen
szükség? Nem kellene arra törekedni,
hogy minél kevesebb túlórával tervsze-
rűbb és kedvezőbb munkakörülményeket
biztosítsunk, és az osztott munkaidőt
fokozatosan szüntessük meg?

Úgy érzem, mindezzel nem mondok
újat. Történt is már egy és más: például az
állandó szabadnap (szünnap) bevezetése,
a szombati próbák kiiktatása. Ezek a
kezdeményezések azonban nem egysé-
gesek, intézményenként változóak. Biz-
tos, hogy ezek a munkahelyi könnyítések
előbb-utóbb tért fognak hódítani, mivel az
ésszerű munkaszervezés ezt a fejlődést
megköveteli. Megvalósulásuknak azon-
ban ma még nagyon sok intézményen
belüli és intézményen kívüli akadálya
van; összefüggenek olyan anyagi, sze-
mélyi, művészeti, kultúr- és műsorpoliti-
kai kérdésekkel, amelyek sok esetben
kívül esnek a színházak intézkedési jog-
körén. Egy másik kérdés viszont szorosan
kapcsolódik a munkaerőgazdálkodás
témájához, megvalósítása pedig csak
intézményen belüli intézkedést igényel.
Ez nem más, mint a szakmai tovább-
képzés és az emberi törődés problémájá-
nak jogos igénye.

A színházi műszaki vezetők szakmai
továbbképzésének előfeltételét az akkori
Művelődésügyi Minisztérium Színházi
Főosztálya teremtette meg azzal, hogy
1 9 6 8 . szeptember i-én létrehozta és meg-
indította a felsőfokú színházi műszaki
vezetőképző tanfolyamot, a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán. Ezzel egyidő-
ben a Művelődésügyi Minisztérium ren-
deletet is adott ki 3 5.047/1970 szám alatt,
amelyben szabályozta és meghatározta
azokat a munkaköröket, melyeknek be-
töltéséhez a tanfolyam elvégzését kötele-
zőnek ítélte. A tanfolyam alapításáról,
létrehozásáról szóló 9 2 . 9 8 0 / 1967 szám
alatt kiadott minisztériumi intézkedés
munkajogilag is szabályozta a tanfolyam-
mal kapcsolatos intézkedési kötelezettsé-
geket, és kitért az anyagi ösztönzés kér-
déseire is. Az alapszabály szerint a tan-
folyamon eredményesen végzett hallgatók
magasabb bérbesorolást kapnak, füg-
getlenül attól, hogy munkaköri beosztá-
sukban történt-e változás vagy sem. A
közelmúltban megjelent bérrendezés
miniszteri utasítása külön foglalkozik a
tanfolyamon végzett hallgatók bérbe-
sorolásával, és magasabb kulcsszámú bér-
megkülönböztetést biztosított számukra.
A vezetőképző tanfolyam szükségességét,
létfontosságát az indulástól eltelt nyolc év
tapasztalata bebizonyította. Így ezzel a
kérdéssel és az alapszabályzat elemzésé-
vel nem kívánok foglalkozni, csupán egy,
számadataiban is érdekes és elgon-
dolkoztató statisztikát készítettem, ami
önmagáért beszél.

A tanfolyamot 1 9 7 5 júliusáig száz-


