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Róna Magda
és az új elvű színház

„Tükör-testvér". „Messziország-test-vér".
Egykori játékunkban így szólongatta az
ujjongó tömeg a halottaiból életre kelő
leányt, Ayrus leányát. És valóban, illettek
ezek a szavak a leányra. De nemcsak őrá,
hanem a leány alakítójára is: Róna
Magdára. Mert játékában, táncában, egész
megjelenésében volt vala-mi távoli.
Mintha egy „messzi-ország" küldötte lett
volna, aki azért jött, hogy tükör legyen,
hogy idézze művészetével az elkendőzött
jelen igazi arcát és sugározza az áhított
jövendő gazdagabb színeit az akkori
kietlen, mostoha világában.

A húszas és harmincas évek haladó
közönsége, a feltörekvő új publikum
szívébe zárta, megértette Róna Magda
mozdulatművészeti és színpadi törekvé-
seit. Ugyanígy a baloldali sajtó, mely
nemcsak „szépségét" és „mimikai kész-
ségét" dicsérte, hanem merész újításait is
támogatta.

Mint táncos és koreográfus a kifejező
drámai táncnak, a modern pantomim-nak
úttörője volt, mint színész és rendező az új
elvű, forradalmi színház harcosa.

Életrajzához hozzátartozik, hogy kora
ifjúságától sportoló volt, sziklamászó és
síelő. Sí-torna rendszerét könyvben is
publikálta. Magashegyi sí-túravezetői
diplomát is szerzett (akkoriban ő volt az
egyetlen nő az országban, aki ilyen
oklevéllel rendelkezett). Testkulturális
tanulmányait Madzsar Alice-nál végezte,
akinek legbensőbb munkatársa lett. Előbb
a Madzsar Intézet mozdulatművészeti
tanára, majd Madzsar Alice társa, közösen
vezették a Művész-csoportot is. Madzsar
Alice halála után Róna Magda, Gottschlig
Iza és e sorok írója, mi hárman folytattuk
tovább a Madzsar Intézetet 1939-ig, míg a
rendőrség véglegesen be nem tiltotta.

Róna Magda 1926-ban kapcsolódott be
az avantgarde szocialista színházak mun-
kájába. Konzervatív családja tilalma miatt
neve jó ideig nem szerepelhetett
műsorainkon. Eleinte Magda Mária néven
lépett föl, és egykori munkásta

nítványai közül sokan máig is ezen a
néven ismerik őt.

Mozdulatszínpadi törekvéseiben a
Madzsar-rendszerből indult ki. A balett
kötöttségeivel szemben a kötetlen ritmu-
sokat és a természetes testkifejezéseket
kultiválta. Az ő szemében a tánc nem
csupán a zene interpretációja volt, ha-nem
táncaihoz készült a zene, vagy intuitív
rögtönzésekből kiindulva, a koreográfus és
a muzsikus együttes alkotó-munkájából
született meg a kompozíció.

Kozma József és más új törekvésű fiatal
művészek voltak ezeknek a táncoknak a
zeneszerzői. Róna Magda a tradicionális,
az elnyűtt, „közkedvelt" sémákat bátran
megtagadta. Mint mestere, Madzsar Alice,
a táncot új, szabad formációk
hordozójának, de még inkább indulati és
drámai tartalmak kifejezésé-nek tekintette.

Szólótáncai meglepő változatokat mu-
tattak. Voltak ezek között halk és szen-
vedélyes táncok, voltak démoni táncok és
vidám játékok egyaránt. Egyik pan-
tomimjában a kötelékeiben vergődő,
rabságából szabadulni vágyó ember küz-
delmét idézte, sajátos, egyéni eszközök-
kel. Lélegző-táncát a lélegzés fiziológiai
ritmusaiból építette föl. Bimini című
drámai táncában - vörös bársony függöny
előtt, ezüstös, áttetszőre világított testtel -
egy kis üvegfigura életét elevenítette meg.
Egyedül játszott el egy „duót", egy egész
szerelmi történetet, a találkozást és a
válást, a szerelem szép és izgalmas
játékait. (A zenekarban a zongora és a
fuvola feleseltek. A férfi volt a zongora, a
fuvola a nő.) A Gótikában az „égi" és a
„földi" küzdelmét táncolta el. Az
„ősfélelmeket", a „kísértéseket", az
„esendőséget" és „a poklok fölött"
építkező áhítat karcsú ívelését. A „gótika"

elnevezés szimbolikus cím volt, a
pantomim a fölfelé törő és vissza-húzó
tendenciák harcát jelenítette meg drámai
kompozíciójában.

1926-ban, az Új Föld estéjén került színre
első szavaló- és mozgáskórusunk,
melynek koreográfiáját szintén Róna
Magda szerezte, Kövesházi Ágnes tár-
saságában. Ez a kórus azért nevezetes,
mert elindítója lett egy új műfajnak, mely
később Munkás Mozgáskórus néven,
munkásszereplőkkel, a húszas és har-
mincas években igen népszerű lett a bal-
oldali színpadokon, és legálisan vagy
illegálisan, nagy szerepet vitt az ellen-
állási kultúrmunkában.

Madzsar Alice és Róna Magda több
mozgásdrámát írtak együtt. 1929-ben

nagy sikerrel került színre Az Új Pro-
métheusz, Kozma József zenéjével. Róna
Magda játszotta Prométheuszt. Ebben volt
az a sokáig emlékezetes drámai tánc,
mikor Prométheusz lelopja a tüzet az
égről. Prométheusz embereket formál, de
teremtményei elhagyják alkotójukat. A
mozgásdráma „a teremtés fáj-dalmáról"

szólt, vagyis azt a költői gondolatot fejezte
ki, hogy az alkotón túllép az, amit alkot.
Teremtményei élik a maguk életét, a tüzet
szétviszik, de a művész, a mester
fájdalmasan magára marad.

További közös alkotásaik (vagy alko-
tásaink) már a Lényegretörő Színház
jegyében születtek. Mint Vályi Rózsi ezt
kifejti könyvében, A táncművészet törté-
netében: a Madzsar Iskola mozdulat-
művészeti és színpadi törekvései találkoz-
tak az én avantgarde színházaim törek-
véseivel. A Valóság (1968) így ír erről: „A
húszas évek végétől, a kísérleti szín-házak
döntő korszakában, Madzsar Alice-zal és
Róna Magdával, a kifejező, drámai tánc
úttörőivel dolgozott együtt Palasovszky -
és színházi elméletét is az ő rendszerük
felhasználásával, együttes rendezéseik,
színpadi és pedagógiai munkájuk alapján
dolgozta ki." - Valóban, 1928-z9 körül
alakítottuk ki hárman azt a művészi
„triászt", melynek munkaközösségéből,
avantgard társulatok és
munkásművészgárdák közreműködésével
az új elvű, forradalmi szellemű szín-ház
megszületett.

Az első lépés a Prizma című panto-
mimszínpad volt, melyet avantgarde
színházaink folytatásaként 1928-ban kez-
deményeztünk. A második lépés Ernst
Toller: Géprombolók című drámájának
előadása lett volna, melyet 1929-ben
rendeztem a 1c0% munkástömegeivel, de
csak a főpróbát tarthattuk meg, mert a
darabot betiltották. A forradalmi művészet
nagy hatású, jelentős ténye volt azután
Madzsar Alice hét részből álló
mozgásdrámájának, a Bilincseknek három
előadása (1930-31-ben). Ez a „szabadság
tánckölteménye" volt, Kozma zenéjével.
Az első rész (Önmagunk börtönében) a
magány tragédiáját ábrázolta. A második
rész (Bálvány) azt a hiábavaló harcot, amit
a maga fölé emelt bálványok ellen folytat
az ember. A harmadik (Falak) az örök
küzdelmet az uralkodó hazugságok és
konvenciók szorongató, süket falai ellen.
A negyedik kép (A gép hatalmában) látomás
volt arról, hogy az emberből mindinkább
kihal az emberség, és csupán lélektelen
alkatrésze lesz egy



megállíthatatlanul száguldó-zakatoló
gépnek. Az ötödik rész (Egymás rabjai) az
egymáshoz láncolt férfi és nő sorsáról
beszélt. A következő kép (Emberi bilincsek)
megbéklyózott emberek sokaságát mutatta,
amint verejtékeznek terheik súlya alatt. De
eljön a nagy fordulat. Az utolsó képben
(Mikor a gondolat tetté válik) fölépül egy
álmodott új világ apoteózisa, melyben az
önként vállalt kötelékek termékeny emberi
kapcsokká válnak. Róna Magda két
szerepet is alakított ebben a játékban: az
egyre szűkülő falak között vívódó női
figurát és az Egy-más rabjai című költői
jelenet nőalakját.

Közös munkánkból azután a színpadi és
mozdulatszínpadi bemutatók egész sora
született, drámák, komédiák stb. Ilyen volt
a Srác és Vagabund Hipokriciában című
burleszk, mely az akkori el-
mechanizálódott, hipokrita világot sza-
tirizálta (193r). Ilyen volt a Babiloni vásár
című szöveges pantomim (a „tánc az
aranygólem körül", 1931) és Georg Kaiser
Európa című, társadalmi élű komédiájának
mozgásszínpadra alkalmazása (1931).
Ayrus leánya című áldozati játékom
(kórusdrámám) volt azután színpadi
törekvéseink betetőzése (1931-ben).

A koreográfiákat rendszerint Madzsar
Alice és Róna Magda közösen írták, a
zenét Kozma József vagy Szelényi István
szerezték, és a darabokat én rendeztem.
Gyakran a színpadot is én terveztem,
különböző kivitelező művészek (Bortnyik,
Boromissza, Kassovitz Félix) be-
vonásával, a magunk új elképzelései sze-
rint. A vitákkal, a támadásokkal nem sokat
törődtünk. Lelkes tábor követett minket.
Mentünk előre.

A baloldali sajtó mindvégig velünk volt.
A Magyar Hírlapban Márkus László, a
Délibábban Tolnai Sándor, Leleszy Béla, a
Pesti Naplóban Siklós Ferenc, A Tollban
Polyák Erzsébet Mária írt lelkesen a
szóban forgó előadásokról. „A modern
színház a tánc forradalma előtt áll" írta
Leleszy (1931) -, és ki-fejtette, hogy
„ennek a forradalmian újító
tánchullámnak" előharcosai a mi gárdánk.
„A Babiloni vásár és az Európa nagyon
szerencsés kézzel megválasztott darabok...
Madzsar Alice és Róna Magda nemcsak
jelentős, de mutatós koreográfiát terveztek
a darabok gerinceképpen... A táncok
vezetik az eszmét, a zenét, az egész
előadást, és a két tervező teljes
biztonsággal marad mindig ura a
színpadnak." A cikk „szép és sokat

ígérő akció"-nak nevezte az Új Színház-
ban sorozatosan bemutatott darabjainkat
A Toll Michelangelo szobrainak tö-
mörségéhez hasonlította Róna Magda
kompozícióit. A jobboldali lapok viszont
erősen támadták a darabok „világnézeti"

tartalmát (annál is inkább, mert ekkor már
behozták a statáriumot). És, érdekes
módon, egyesek azt sem értették, hogy a
színészek miért „táncolnak:", és a
táncosok miért „beszélnek" ? Íme, a „to-
tális" színház akkor még nagyon is meg-
hökkentő volt egyes kritikusok szemé-
ben. Igaz, Párizsban is csak később, 1935-
40 körül vált újító mozgalommá. Nálunk
pedig mindvégig csak a könnyű
operettben volt ez divat. Annál inkább
támogatta törekvéseinket a haladó sajtó,
mely már torkig volt a régi, üzletes szín-
házakkal.

Robbanásként hatott, mikor a Márkus
László-féle Új Thália nyitó darabjaként
bemutattuk a Magyar Színházban Felkai
Ferenc utópisztikus, sci-fi-szerű szín-
darabját, a Bábelt. Az előadásnak igen
nagy visszhangja volt, főleg a darabot
átszövő táncok miatt. „A legnagyobb
elismeréssel kell megemlékezni Madzsar
Alice és Róna Magda tánccsoportjának
teljesítményéről, kivált az első fel-vonást
követő munkaritmusról és a befejező
mozgásról. Az előadás felejt-hetetlen
élményei ezek" - így írt a Nép-szavában
Szélpál Árpád, aki azzal kezdte a cikkét,
hogy íme „a színiigazgató urak ismét
megbuktak". (Az Új Thália indulása,
1934) A Bábelt mindössze háromszor
adhattuk elő a Magyar Színházban, a
Royal Színházban pedig a már behirdetett
előadásokat a rendőrség meg-akadályozta
- s ettől kezdve már csak illegálisan
szerepelhettünk, mert én is, Róna Magda
is, Madzsar Alice is „fekete listára"

kerültünk.

Csoportunk utolsó nagy mozgásdrámája
is, melyet Pünkösti Andorék akartak
bemutatni - a Korszerű Szvit - hasonló
sorsra jutott, már az előző esztendőben.
Ez "a félelem drámája" volt -
háborúellenes pantomim, az MTE mun-
kástornászainak részvételével. Lőrinc
Loránd így írt róla a Valóságban (A Lé-
nyegretörő Színház krónikája című cikké-
ben, 1968-ban): „Ez a szvit Róna Mag-
dának abból a témájából alakult ki, hogy a
félelem és a vágy kettőssége eredendő ősi
örökségünk. S akkori világunk a féle-
lemre épült. A Korszerű Szvit kaleidosz-
kópszerű képekkel kezdődik. Életek és
sorsok lépnek színpadra. Tempó, hajsza.
És az emberek sarkában a félelem.
Elszabadulnak a barbár ösztönök, felüti
fejét a Rombolás. A rémület pillanat-
drámái. A háború és a pusztulás apo-
kaliptikus víziói. De a vágy legyőzi a
félelmet, az élet legyőzi a pusztulást. Az
indító fantázia táncai nyomán életre kel-
nek az új energiák ritmusai." A Kor-szerű
Szvit nem kerülhetett színre
teszi hozzá a cikkíró --, az előadást betil-
tották. De egy jelenetét mégis bemutattuk,
mégpedig a Szolnoki Művésztelep
szabadtéri előadásában. Róna Magda
híressé vált tánca volt ez: a Rombolás. Így
emlékszik meg róla Vályi Rózsi:
„Zöldszemű szfinxként, sárga arccal,
sörényszerű fürtökkel, mint a rombolás
szelleme, mintegy széttáncolta a világot."

De eltáncolta-eljátszotta Róna Magda
Balázs Béla: A halász és a hold ezüstje
című árnyjátékának vidám halászlegényét
is. Sőt, a Srác és Vagabund című Ander-
sen-mesében ő volt a Srác, a minden
hájjal megkent tréfás kópé. Ezzel a tisz-
teletlen pajkos figurával valósággal klasz-
szikus burleszkhőst alakított, csak éppen
hogy a komikum vagy a humor új, ma-
gasabb szintű eszközeit vetette latba. De

Róna Magda az Ayrus leánya 1931-es előadásában



játszott öreg könyvmolyt is, vagy (bra-
vúros beugrással) eljátszotta G. B. Shaw
darabjában, A z ördög cimborájában az
öreg Dudgeonné kiszikkadt, megkövült
figuráját is. Georg Kaiser komédiájában a
légiesen finom Európa királykisaszszonyt
vagy az aranyhajú Tünde szerepét az
Operaház margitszigeti szabadtéri
előadásán, Márkus és Weiner Leó pan-
tomimjában, a Csongor és Tündében.

Mint pedagógus, testkultúrát, sí-tornát,
gyógytornát, munkahelyi tornát egyaránt
tanított, de főleg mozdulatművészetet és
színpadi mozgást. Rendszeresen
foglalkozott munkáskórusaink tagjaival, a
munkástornászokat pantomimfára is
tanította. Részt vett a munkás-előadások
előkészítésében, az illegális előadások
próbái gyakran folytak föl-váltva a
Madzsar Intézetben és Ferenc József
rakparti közös stúdiónkban. Színpadi
rendezéssel a fölszabadulás után kezdett
intenzívebben foglalkozni. Rendezői
munkásságáról részletesen ír Mándi
Teréz (SZÍNHÁZ, 1975), Lőrinc Loránd
(már említett cikkében), Relle Pál a
Világban (1946) és sokan mások.

1945-ben közösen vezettük a Madách
Színházat - ami egykori élszínpadaink
folytatása volt -, majd 1946-ban a Dol-
gozók Színházát, mellyel a népi színház-
nak egy máig is aktuális típusát alakí-
tottuk ki. Az akkori sajtóban Róna Magda
rendezései közül különösen nagy sikere
volt a 150 millió új megjelenítésé-nek és
az árnyjátékoknak - közös rendezéseink
közül pedig Csehov, Goldoni és G. B.
Shaw darabjainak, melyeket mind új
szellemben vittünk színre. Erre
vonatkozóan különösen Relle Pál, Szegi
Pál, Balassa Imre, Lózsy János kritikái
érdekesek (a Világban, a Fényszóróban, a
Szabad Népben). Róna Magda utolsó
rendezése, illetve koreográfiai be-
mutatója 1969-ben volt az Irodalmi Szín-
padon, ahol hosszú kényszerű hallgatás

után Kövesházi Ágnes társaságában
színre vitte Karl Vogt és Madzsar Alice
egy-egy dramolettjét, a 100% emlék-
est/ének keretében. Azóta színházzal nem
foglalkozik. „Egyszervaló", csodálatos
kifejező művészete, átváltozásai, elemi
tisztaságú koreográfiái lázba hozták, ma-
gukkal ragadták az egykori haladó fia-
talságot. „Ez a leány nem a kezével tán-
col, nem a lábával táncol, ez a leány a
lelkével táncol" - mondták róla -, és ez
így igaz. Sokan Impekoven utódját látták
benne (Pesti Napló, 1931). Csakhogy ő
nem lírai, hanem drámai művész volt.
Nemcsak a táncnak, hanem a színháznak,
a színjátszásnak is merész újítója. Leg-
emlékezetesebb alakítása: Ayrus leánya.

„Ez a kórusdráma, Madzsar Alice és
Róna Magda koreográfiájával, Kozma
zenéjével, új csapáson haladt" - írja
könyvében Vályi Rózsi. „A darabban,
melyet szintétikus vagy totális kórus-
drámának neveztek, párbeszéd, mozgás,
pantomim, kézjel-beszéd egyformán al-
kalmazást nyert. Különleges díszletek
között újszerű színpadon játszódott: ma-
gasságban és mélységben tagolt, sze-
szélyesen futó lépcsőzetekből, áthida-
lásokból, kiemelésekből, platókból állt a
színpad. . . Az Ayrus leánya az ősi mítosz új
értelmezése volt. A feltámasztó a szép-
séget, a szenvedélyt és a teremtő fantá-
ziáit támasztja fel a lányban, akit Róna
Magda alakított a tánc és a drámai játék
eszközeivel." Vályi Rózsi leírja, hogy
eksztatikus csoportok hullámzottak föl és
alá, kórusok és szólók felelgettek egy-
másnak a kiszögelléseken. Az események
és a táncok középpontjában a leány állt.
Róna Magda intonálta a tömegakció szen-
vedélyes vagy kozmikus hullámzásait.
Egybeötvözte a színészi játékot és a
táncot.

Kocsis Rózsa Igen és nem című könyvé-
ben (1973) így emlékezik meg az Ayrus
leánya előadásáról: „A drámai játék, a

gesztus és a tánc tehát ritmikus egység-
ben haladt a beszéddel, illetve a zené-
vel . . . A dialógus nem mindig a közvetlen
értelmi tartalmat szolgálta, hanem a
parlando és az indulathang-sorozatok
révén hangulatok, sejtelmek, tudatalatti
érzések kifejezésére vállalkozott... a
zenébe oldás és gesztus segítségével
próbálta érzékeltetni a szóval már ki nem
mondhatót. . ." Kocsis Rózsa idézi ren-
dezőpéldányunkat, mely szerint a játék
megjelenítő-eszközeinek „az élet koz-
mikus, szociális és szinte fiziológiai gyö-
keréig" kell lenyúlniuk. A táncok indu-
lattartalma, anatómiai egyszerűsége,
virágszerűségük, konstrukciójuk, mind azt
kell szuggerálja, „hogy a formáló és
közösséget alakító erők törvénye már
eleve itt van lefektetve: magának az em-
beri testnek és mozgásának fiziológiai
szépségében". Kocsis Rózsa azt írja, hogy
ez a „kísérlet" a tömegnek a szépség és
szellemi fölemelkedés utáni vágyakozását
fejezte ki. Ugyanitt kitér arra is, hogy
később, 193 5-ben hasonló kísérletbe fo-
gott a „kollektív archetípusok kivetíté-
sével" A kegyetlenség színházában Antonin
Artaud, majd aztán Barrault is.

Márkus László (Magyar Hírlap, 1931) az
Ayrus leányában látta az új színház útját. A
Neues Politisches Volksblatt Róna Magda
táncainak „virágszerűen gyöngéd
fanyarságát" dicséri. De ki hát
tulajdonképpen Ayrus leánya? - veti föl a
kérdést Berkes Erzsébet (SZÍNHÁZ,
1971). „A formáló eszme? Az életöröm?
A szerelem, vagy a kiteljesedés utáni
vágy? Nyilván ez is, az is." Valóban így
van. Mindezt idézte, mindezt kifejezte
táncával Róna Magda, aki nemcsak forra-
dalmára, hanem papnője is volta táncnak.

Polyák Erzsébet Mária Ayrus leánya, vagy
a szépség föltámadása című tanulmányában
(A Toll, 1931) ezt írja: „Ayrus leánya
feltámad, mert nem hal meg az, aki szép
... Róna Magda mozgásában fel-támad a
lélek a testben." Majd így folytatja:
„Szépség, halál és szerelem örök
mozgatóink, ismét költői értékek. . . A
kozmikus erőkkel pedig nem hányatja
magát holt tömegként többé az ember, ki
teste ritmusával beleolvad a mindenség
hullámzásába: vergődik a viharokkal, tud
virág lenni, hervadásba hullani és
meghalni, mint egy hattyú... Az örök
emberi drámaisága máris elementárisan
robban ki a mozdulat új kifejezési
formájában... A színpadon Ayrus leánya
jelképezi a reményt, hogy a kultúra, a
lélek, mely itt testet ölt, a magasba tör."

Jelenet az Ayrus leánya Palasovszky Ödön rendezte előadásából (Bertalan Vilmos felvételei)


