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mikor egy alkotó a színházról beszél, néha bur-
koltan fejezi ki magát. Mit árulnak el a szóké-
pei, milyen ideológia sejlik át a szavain? Az

alábbiakban Tompa Gábor szemléletét vizsgálom
meg, elsôsorban metaforák alapján. Idônként össze-
hasonlítom látásmódját Ariane Mnouchkine-éval,
mert így jobban kirajzolódik valami, amit talán „férfi-
as” szemléletnek nevezhetünk.

Egyikük ötven, másikuk huszonöt éve igazgató,
egyikük a Théâtre du Soleilnél, másikuk a Kolozsvári
Állami Magyar Színháznál. Egy-egy 2010-ben megje-
lent magyar nyelvû könyv foglalja össze Ariane
Mnouchkine, valamint Tompa Gábor színházszemlé-
letét, velük készült beszélgetések alapján – elsôsor-
ban azokra hivatkozom.
Ariane Mnouchkine ezt állítja a társulati létezésrôl:
„úgy hiszem, egy csoportnak anya-struktúrája van.
Még akkor is, ha férfi az irányító. […] Egyesekkel szem-
ben anyáskodom” (Mnouchkine 117.). Máshol, ugyan-
abban a könyvben: „Hogy együtt éljek és harcoljak
ezzel a családdal és családért, amely egyszerre védel-
mez és felszabadít” (Mnouchkine 11.). Vagy: „a színház
istenei nekünk adományozták a Cartoucherie-t, a mi
csodálatos házunkat” (Mnouchkine 113.). 
Mnouchkine tehát metaforikusan háznak nevezi a
színházat, családnak a társulatát és anyának önmagát.
Mások is aggatnak rá hasonló, a nôi szerepkörökbôl
kölcsönzött címkét: „Mnouchkine-ra mint rendezôre
inkább a vajúdásban segédkezô bába szerepe várt”
(Simhandl 484.). A rendezô dolga Mnouchkine sze-
rint is hasonló az életre segítéshez: „levegôt adni a
színésznek” (Mnouchkine 14.). 
Ha Mnouchkine viszonyulása a színházhoz nôies
szerepkörökkel írható le – vajon hogyan fogalmazha-
tunk Tompa esetében? Ô ezt mondja a munkájáról: „A
»rend« szóban benne van a »rendezô«, a »rendezés«
szónak is a gyökere, nagyon szép ez a magyar nyelv-
ben. Így világossá válik, hogy nemcsak egy színmû
színpadra vitelérôl van ez esetben szó, hanem egy
rend megteremtésérôl.” (Tompa 2010, 105.) 
Ki az, aki rendet teremt? Egy „takarítónô”-rôl volna
szó esetleg? Dehogy. „Azért érdekel engem, a szín-
házban és a költészetben is, a pontos meghatározott
forma, mert ez, úgy érzem, egyfajta isteni rendnek a
jele”, olvassuk tôle (Tompa 2010, 105.). A rend meg-
teremtôje tehát inkább isten – vagyis egy Atya.
Ezt alátámaszthatja az a hiererchikus gondolkodást
felvállaló nyilatkozata is, miszerint „a színház nem de-

mokratikus intézmény. Ellenkezôleg: minél demokra-
tikusabb egy társadalom, a színháznak annál »arisztok-
ratikusabbá« kell válnia” (Tompa 2010, 30.). Ezt úgy
érti, hogy „a színházon belül, Orwellt parafrazeálva,
minden színész egyenlô, de vannak egyenlôbbek”
(Tompa 2010, 30.). Meghökkentheti az olvasót, hogy a
beszélô az áthallás folytán az Állatfarm zsarnoki figurá-
ival azonosul. Mivel indokolja látásmódját? Azt írja
ugyanott: „Vagyis vannak tehetségesebbek és kevésbé
tehetségesek. Ha azonban mindenki felismeri önnön
helyét és hasznosságát a társulatban, akkor a színház-
ban rend van” (Tompa 2010, 30.). Rend és csend.
Vannak-e még olyan jegyek, amelyek Tompa Gábor
„isteni” mivoltát támasztják alá? Találhatunk ilyene-
ket a „templomában”. Elôször is: a kolozsvári színház
mindegyik plakátja – a nem általa rendezett elôadáso-
ké is – fennen hirdeti, ki áll az intézmény élén. Ahogy
a színház honlapjának legelsô sora is ezt az informá-
ciót igyekszik közölni. Emellett: amikor a fôbejárat
felôl lépünk be a színházterembe, Tompa Gábor arc-
képe mellett kell elmennünk – farkasszemet nézhe-
tünk vele. A hangja is betölti a teret: ugyanis ô
„mondja be” az elôadás kezdése elôtt, hogy mit tilos:
telefonálni, fényképezni. Több nyelven sorolja, hi-
szen ô bábeli tudással bír: a könyvébôl is kiderül,
hogy hét nyelven beszél.
Nem csoda, hisz: „Bukarest, Jászvásár, Craiova,
Budapest, Bécs, Barcelona, Belfast, Glasgow,
Freiburg, Limoges, Párizs, London, Palma de
Mallorca, Prága, Philadelphia, New York, Newcastle,
Maribor, Terrassa, Sitges, Szkopje, Szolnok, Újvidék,
San Diego, Szöul – ezekben a városokban adatott meg
Erdély határain túl egy vagy több elôadást rendeznem,
többhetes vagy több hónapos ottléttel. [...] Felidézni a
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felsorolt városokban töltött óráimat, napjaimat, hó-
napjaimat, sôt, éveimet... Vajon nem késô? Ha össze-
adnám azokat, a kilencvenes évek után leélt életemnek
csaknem a felét tennék ki...” (Tompa 2015, 5.)
Vegyük komolyan, amit itt olvasunk, hogy Tompa
Gábor az igazgatása alatt levô színházban idejének
csak a felét tölti? Vegyük; sôt: a színház honlapja is
közli, hogy sokat tartózkodik például Amerikában:
„2007 januárjától a Kaliforniai Egyetem (San Diego)
Színházi Tanszékén a Rendezôi Program vezetôje”.
Tompa tehát olyan atya, aki keveset tartózkodik a
„családjával”: akár egy elvált szülô. Vasárnapi apuka.
Vagy az isten-hasonlatnál is maradhatunk, hiszen:
bár testi valójában nem látható, mint ahogy írtam,
mindenütt érzékelhetô a jelenléte.
Milyen ez az atya? Szigorú. A legutóbbi, 2015-ös ko-
lozsvári elôadása beharangozóját így fogalmazta meg
valószínûleg maga Tompa: „Az öreg hölgy látogatása
egy vidéki kisváros kórbonctani lelete. Olyan városé,
melyben az »egyletecskékbe«, »közületecskékbe«,
egyesületekbe, társaságokba és egyéb érdekszövetsé-
gekbe tömörülô közösség a nyájszellem erkölcsi kli-
séit ismételgetve büszke önmaga feddhetetlenségére,
miközben minden porcikája korrupt és megvásárol-
ható” – közli a színház honlapja.
A kolozsvári nézô könnyen magára veheti ezeket a

szavakat, hiszen a leíráshoz hasonlóan Tompát több-
ször meghívták beszélgetni a színházról, például a
Kolozsvár Társaság – hasonló történt egy, a színház
körül kirobbant 2001-es sajtóvita során is. Az elôadás
beharangozójában olvasható „vidékiség” címkét
Tompa többször is ráaggatta a kolozsváriakra, például
egy másik színház-vitában: „A magam részérôl azon-
ban nem kívánok többé hozzászólni a tények veszet-
tül provinciális ferdítésére építô, komolytalan és szá-
nalmas színházlejárató sorozathoz.” (Tompa 2009)
Úgy sejthetjük ezekbôl, nem túl barátságos a vi-
szony az igazgató és közönsége között. Semmiképp
sem tûnik olyannak, mint ami Mnouchkine vallomá-
sából kirajzolódik: „Ez az életem [...], ahogy egyszerre
szállunk föl egy induló hajóra, ami messze, nagyon
messze visz bennünket, egy mesés és érintetlen föld
felfedezésére” (Mnouchkine 2010, 30.); „a színész
nem utas ezen a hajón. A legénység része! A nézôk az
utasok!” (Mnouchkine 2010, 111., kiemelés Zs. A.)
Más szerzônél is találtam olyan metaforát, ami
Mnouchkine „a nézôk: utasok” elgondolására emlékez-
tet. „Nézônek lenni tehát valami olyasmi, mint vendég-
ségbe menni” – írja Kertész Gergely A nézô hely(zet)e
címû írásában (Kertész 144.). Hasonlóan fogalmaz
Szakács László színész egy megjelenés alatt álló inter-
júban: a nézôt „mint a mindenkori vendéget, aki átlépi
a küszöbödet, tisztelnünk kell” (Szakács 2016).
Egy fiatal színházkedvelô bár kedveli a kolozsvári
színházat, kevéssé érzi azt barátságosnak: „Szeretem a
társulat színvonalát és igényességét, az Interferenciákat
és a vendégrendezôket. [...] Nagyon drukkolok nekik,
hogy egy emberközelibb, közönségbarát kommunikáci-
ót tudjanak kialakítani, és megközelíthetôvé tegyék kül-
sôsök számára is a színházat.” (B. 2013) Magam is ha-
sonlóan fogalmaztam egy rövid jegyzetben, amely a ko-
lozsvári színészeket bemutató beszélgetôs estek egyike
mint kivétel kapcsán született: „Szeretnék otthon lenni
a színházban? Igen. A kolozsváriban is? Igen. Otthon
szoktam lenni benne? Nem? Végül is… az egyik
Livingroomon mintha. Az Orbán Attilá-s beszélgetésen.
Egyezem ki magammal.” (Zsigmond 2015)
Látszik-e remény arra, hogy Tompa Gábor érzékel-
je és fontosnak tartsa a nézôknek ezt az igényét? 
Ráadásként: a nôi nézôkét?... 
Ugyanis a nôkrôl alkotott képe sem biztató. Nem
véletlenül éreztem kényelmetlenül magam Az elve-
szett levél-t nézve. A rendezô ezt mondja: „A színpadi
tér egy luxusillemhelyet idéz [...] a férfi szereplôket
nôk alakítják, a nôi szereplôt pedig férfi. [...] A nôknek
nem kell arra törekedniük, hogy férfiakat játsszanak,
és a férfinak, hogy nôt játsszon, hanem arra, hogy
mindenki vállalja fel a maga lényét, és ezáltal képessé
váljék partitúrát játszani. […] a parlamenti vitákból is-
mert hisztérikai identitás helyettesíti azt a fajta politi-
kusi szókimondást és férfiasságot, amelyre igenis
szükség lenne ahhoz, hogy [...] ez a parlamenti nyel-
vezet végül is a civilizáltságnak egy minimális fokára
eljusson” (Zsigmond 20–21., kiemelés Zs. A.). Tehát
ahol férfi(asság) van, ott civilizáltság is – a nô pedig
automatikusan a civilizáltság ellentéte, illetve hiszté-
rikus. Köszönöm.
Selyem Zsuzsa is hasonlóan férficentrikusnak lá-
tott egy (/két) Tompa-rendezést: a Hosszú pénteket éstompa gábor
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Macska a forró bádogtetôn címû mû gazdag ér-
telmezéstörténettel bír a férfikutatásokban. Az
e perspektívát alkalmazó interpretációk három

csomópontja Brick szexuális orientációja, ezzel össze-
függésben Brick és Skipper kapcsolata, valamint
Brick és apja egymáshoz való viszonya. A dráma el-
dönthetetlenségek sorát tartalmazza ezekkel kapcso-
latban, ami az értelmezések szerint részben a mainál
szemérmesebb kor következménye.1
Zsótér Sándor kecskeméti rendezése gondolatokban
gazdag elôadás, mely elmélyült szerepformálásokkal és
precíz helyzetértelmezésekkel operál. Az elôadás dialó-
gusba lép a Williams-szöveg kulturális horizontjával, ref-

lektál történetiségére és színházi szituáltságára. Ez a fo-
lyamat leginkább a tér kialakításában és az elôadás nyel-
vezetében ragadható meg.
Az elôadás tere az elsô, futó pillantásra megfelel a
darab helyszínének, második pillantásra már néhány
oda nem illô elemet is felfedezhetünk. A „hifitorony”
kiselejtezett zenelejátszó berendezésekbôl áll, az
aszimmetrikusan kialakított tér hatalmas ablakain át
a színpad koszlott szegletét látjuk, a franciaágy ke-
mény pozdorjából van, leginkább kínpad és sírkô kép-
zetét kelti. Az ágy tartozéka még két magyaros motí-
vumokkal hímzett párna, amely a Mississippi deltája
helyett a magyar jelenben horgonyozza le a látványt.
Hasonlóan sûrítô eklekticizmus jellemzi az elhang-
zó szöveget. Az elôadás szövegkönyve kombinálja egy-
mással a két ismert szövegváltozatot2, betoldásai, cse-
réi pedig feszültségeket hoznak létre a darab keletke-
zésének ideje és saját korunk között. Big Daddy 1910

a Visszaszületést: „Azt gondoltam errôl az elôadásról,
hogy végül is sikerült tükröt tartania az erdélyi ma-
gyar kis(ebbségi) társadalomnak: itt csak a férfi lehet
ember. Ôneki van emlékezete, ôneki van erkölcse,
ôneki van írógépe, és ôneki van ketrece is hozzá. Nem
lettem boldogabb a felismeréstôl.” (Selyem 2009)
De még ezek után is meglepôdünk azon, hogy a
férfi, az apa a fôszereplôje még a Három nôvér
Tompa-féle változatának is: „Az apa figurája mint
ideál, mint bálvány jelenik meg a darabban. A lányok
ennek a fogságában vergôdnek, ezért nem tudnak el-
jutni Moszkvába” (Tompa 2010, 52.)
Lehet, hogy igaza van Tompa Gábornak. A lányok talán
valóban az apa fogságában vergôdnek. A hiányzó apa fog-
ságában. Az apa hiányzó szeretetének fogságában.
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1 Seress Ákos Attila Williams-monográfiája ezeket az eldönthetetlen-
ségeket tartja a darab és a karakterek legfontosabb tulajdonságának.
Seress Ákos Attila: Amerikai tragédiák. Szerep, személyiség és kirekesztés
Tennessee Williams drámáiban. Theatron Társulás, 2011.


