
bekerül egymással: miközben Eleonora
szavakban a szeretetéről, együttérzéséről
biztosítja Alát, a játék metakommuniká-
ciós szintjén féltékenyen megfenyegeti
vetélytársnőjét, aki - ha akarná - nem-
csak a fiát, de a férjét és a szeretőjét is
elvehetné tőle. Ilyen sokszálú előkészítés
után valóban robban Alának Arturt lel-
kileg megsemmisítő bejelentése, miszerint
„Én megcsaltalak Edekkel". Ez a mondat
pontosan azt a dramaturgiai-
pszichológiai. funkciót tölti be ezen az
előadáson, amelyet az író szánt neki. A.
szerepet ketten játsszák, Panek Kati és
Rekita Rozália. Azon az előadáson, me-
lyet láttam, Panek Kati volt \la, aki hatá-
rozott színészi jelenléttel, érzékenyen va-
lósította meg a szerep minden rétegét.

A Tangó kulcsfigurája Edek. .Az ő ér-
telmezése alapvetően .meghatározza a
darab egészének megfejtését. Czikéli
László mértéktartó figurát játszik. Nem
hangsúlyozza túl alakjának sem a lumpen,
sem a lakáj mivoltát. Parlagi meg-
nyilvánulásaiban is van valami méltóság, s
inasként is megmarad a nyers erő
képviselőjének. Kezdettől fogva úgy
viselkedik, mint akit nem lehet fegyelmen
kívül hagyni. Észrevétlenül beépül a
család tagjainak legintimebb szférájába is,
és testi erejénél is nagyobb fenyege-
tettséget jelent a várni tudása. Czikéli
nem a gondolat nélküli ösztönlényt hang-
súlyozza, hanem olyan alakot játszik,
akinek másképpen jár az agya, mint a
többieké; nem az intellektuális kétségek,
hanem a gyakorlatiasság szabja meg gon-
dolkodását, cselekedeteit, s képes a befe-
jezéskor mitikus fenyegető lénnyé válni.

Bereczky Júlia Eugenia halálát jeleníti
meg különös erővel, míg Kakuts Ágnes
Eleonorát Aláéhoz hasonló sokrétű fgu-
rává teszi.

Az előadás harmadik felvonása külön
elemzést érdemel. Az indító
fényképezkedési epizód az első felvonás
első jelenetéhez hasonló hosszan kitartott
rész. A molyos, szűk, régi ruhákban
feszengő és szenvedő családtagok és a
fényképezőgép mögül utasításokat adó
Eugeniusz közötti konfliktus bohózatba
illő, óriási komikus szám, és ugyanakkor
tragikusan abszurd helyzet. Ehhez
hasonló Eugeniusz és Stomil kergetőzése
a fűzővel. Ezeket a jeleneteket
ellenpontozzák Eleonora, Ala és Edek
már említett epizódjai, majd a kicsinyes
civódásoknak Artur megjelenése vet
véget. Innen egyre feszültebb lesz az írott
darab szerint zajló játék, egyre
gyorsabban teljesedik ki a tragikus vég,
amelynek főbb fázisai: Ar

tur megtagadja eszméit; Eugenia meg-hal;
Ma bejelenti: megcsalni Arturt; Edek leüti
Arturt. A felvonás eddigi eseményei
során már többször villant fel egy vaku
fénye a nézőtérről, de Artur Halálakor
már a színpad széléig merészkedik egy
fotós (Andor Zoltán játssza). Stomil a
kereveten ápoltatja magát a feleségével,
Ma és Eugeniusz a szoba másik sarkában
értetlenül s megrendülten áll, Edek pedig
kimért mozdulatokkal telepszik az asztal
tetejére állított székre, s onnan szól a
család tagjaihoz: „Ezentúl mind nekem
fogtok engedelmeskedni. Láttátok, milyen
kemény az öklöm. De ne féljetek, ha
szépen csendben ültök, nem ugráltok, és
hallgattok arra, amit mondok, jól ki
fogtok jönni velem, meglátjátok. Én
közvetlen ember vagyok. Tréfálni is
tudok, mulatni is szeretek. Csak szót kell
fogadni." Majd le-húzatja cipőjét
Eugeniusszal. Barkó György Eugeniusza
egy pillanatig ellen-áll, aztán megadja
magát. Majd szak-szerű mozdulatokkal
Edek fejti le Arturról az öltönyt, és
átöltözik, eközben a család tagjai
elhagyják a színt, csak Eugeniusz térdepel
megalázottan Artur holtteste mellett, s a
fotós készíti az örökkévalóságnak, a
külvilágnak a hatalomátvétel
dokumentumképeit. Edek kimegy a
konyhába, egy táskarádióval tér vissza,
azt az asztalon álló székre helyezi, ő maga
a szék mögé áll. A rádióból felhangzik a
már idézett „programbeszéd" és a La
Cumparsita dallama. Edek felszólítja
Eugeniuszt, hogy tangózzon. Barkó
György térden állva, a zene ritmusára
ringatózni kezd, néhány suta lépést tesz,
majd elkeseredetten és kiszolgáltatottan
járja a tangót - térden. A többiek szinte
révetegen szállingóznak be, térdre eresz-
kednek Artur mellett, s ők is tangóznak.
A fényképész a legkülönfélébb pózokban
örökíti meg a különös szenzációt. Edek
lehúzza a ravatalt borító fehér leplet, s
ráteríti a táncolókra, a fotósra, a halott-ra.
A harsogó táncdalra a lepel alatt tovább
mozognak, vonaglanak a szereplők.

A. megrendítő látvány, az előadás hal-
latlanul intenzív élménye, a La Cumpar-
sita elhaló dallama kíséri ki a nézőt a
színházból a szabadba.
Slawomir Mrozek. Tangó (kolozsvári Állami
Magyar Színház)

Rendező: Tompa Gábor. Díszlet- és jelmez-
tervező: Stefan Maitec m. v.

Szereplők: Bereczky Júlia, Czikéli László,
Barkó György, Keresztes Sándor, Kakuts
Ágnes, Csiky András, Panek Kati Rekita
Rozália, Andor Zoltán.

TÖMÖRY PÉTER

Hazai gyökerektől
a nagyvilág felé

Beszélgetés Tompa Gáborral

Tompa Lászlónak, a székely írók egyi-
kének, a Tetőn szerzőjének az unokája;
Tompa Miklós rendezőnek, a nagy hírű
Marosvásárhelyi Székely Színház igaz-
gató-főrendezőjének a fia; édesanyja a
marosvásárhelyi. színház művésznője;
gyermekkora óta a művészetekkel él
együtt, elsősorban a színházművészettel.
A Köteles Sámuel utcában, ahol
Marosvásárhelyen laktak, nem kisebb és
nem híresebb személyiségek éltek a
szomszédságban, mint Molter Károly író,
Marosi Barna, Marosi Ildikó közírók,
Kovács György, Lohinszky Loránd szín-
művész, Farkas Ibolya színművésznő,
Kölönte Zsolt tervezőmérnök, díszlet-
tervező, [farag György mester, Kincses
Elemér rendező, a marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház művészeti igazgatója. Ebben
az utcában székel a Szentgyörgyi István
Színművészeti Főiskola...

- Hogyan hatot t ez a környezet gyermekko-

rára ?
- 1957-ben születtem Marosvásárhe-

lyen. Az 1957-es év a romániai magyar
kultúrában a fellendülés kezdetét is jelen-
tette: gondoljunk arra, hogy nem sokkal
ezután jelent meg az első versantológia,
amelyben Szilágyi Domonkosék nemze-
déke indult, ekkor kezdődött el a képző--
művészetek megújulása, a lapok árnyal-

tabbá válása. . . Jóllehet a Székely Színház
igazán. nagy hírű időszaka már lezárult.
Én ebből az időszakból nem nagyon
emlékezhettem kitűnő előadásokra. De
egy visszatérő emlékképem mégis meg-
maradt: az Optimista tragédia, amelyet
apám rendezett, ha jól emlékszem 1961-
ben, amikor én négyéves voltam. Szüleim
napi elfoglaltsága teremtette meg azt a
kényszerhelyzetet, hogy ebben az
időszakban állandóan bent szaladgáltam a
színházban, nézőtéren, színpadon. Nos
az Optimista tragédia próbáiról annyira
emlékszem, hogy a reggeli próbákon a
statisztálni behívott főiskolássereg ott
aludt, bóbiskolt a nézőtéren az előtte való
nap hajnalig tartó munka után.

A hangulata nagyon. megmaradt ben-
nem: a társulatnak. az a fajta fanatikus-
sága, amely abból eredt, hogy számukra



semmi más nem számított a színházon
kívül. Az idő megállt - hogy úgy mond-
jam: nem létezett magánélet. Más prog-
ram, barátságok, ellenszenvek mind csak a
színháznak voltak alárendelve. Néha,
amikor később Harag György próbáin
vettem részt - akár Kolozsváron, akár
Bukarestben, akár Marosvásárhelyen -
felidéződött bennem ennek az Optimista
tragédiának a próbahangulata.

Abban az időben a színház minden
tagja (nemcsak a művészek) alázattal
végezte feladatát, s ettől a színház a kul-
túra valóságos szentélye volt. Ezt ma már
ritkán tapasztalhatjuk a romániai szín-
házakban.

Marosvásárhely szerencsés város, mert
a kultúra középpontjába a színház került.
A marosvásárhelyi közönség nem el-
sősorban darabot, hanem színielőadást
néz, nem nyelvművelni jár színházba, ha-
nem elsődlegesen azért, hogy a színházi
előadás szertartásában részt vehessen. Itt a
város közönségét nemigen osztották meg
nyelvi korlátok : mind a magyar, mind a
román bemutatókon szinte ugyan-az a
közönség ül. Ezért történhetett meg, hogy
ennek a városnak színházszerető
közönsége egyaránt ismeri és tiszteli
Harag Györgyöt és Dan Micut, Lohinszky
Lorándot és Gingulescut. És ez a dolog
lényege Marosvásárhelyen, ami-kor azt
mondjuk, hogy ennek a városnak a
kultúrája színházközpontú. A fanatikus
színházlátogatás gyökerei a színházi egy-
nyelvűség, a vásárhelyi színházi. hagyo-
mányok és eredmények talajába mélyül-
nek. Marosvásárhelyen színháztörténeti
szempontból - vagy ahogyan én szeretem
mondani: előadástörténeti szem-pontból -
nem egy jelentős, az egész országra, talán
a határokon kívülre is ható színházi
esemény zajlott le, jóllehet ennek nincs
olyan nagy híre a világban, mint például
Gellért Endre előadásainak, mert más
hullámhosszon helyezkedik el a világban
Marosvásárhely, mint Budapest. De ne
felejtsük el, hogy a Székely Szín-ház
legjobb előadásai újat, más minőségű
színházfelfogást jelentettek az egész ma-
gyar színjátszásban: egyfajta polgári szín-
játszással való szakítást, amely polgári
színjátszásbéli hagyomány a legtöbb kárt
okozta s okozza mai napig is a magyar
színjátszásban.

 Miben lá ja ennek a polgári színjátszásnak
megnyilvánulási formáit, veszélyeit ?
Ennek rengeteg összetevője van, sok

olyan is, amelyet én bizonyosan nem va-
gyok még képes meglátni, de többek kö-
zött érdekes elgondolkozni azon, hogy

a magyar színjátszás elszigetelt jelenség,
nemcsak az európai vagy világszínházi
közösségben, hanem a magyar kultúrán
belül is. Mondhatnám azt is, hogy van
világszínvonalú költészetünk, zenénk,
filmművészetünk, képzőművészetünk - s
ezekben. a művészetekben nem-csak a
mára gondolok -, a színházunk mégis
mintha több évtizeddel lenne le-maradva a
világ színházának kiemelkedő
vonulataitól. Néhány kivételes előadás
(Harag György néhány alkotása vagy a
kaposvári Ács János Marat/Sade-ja, amely
a lehető összes díjat elhozta a BITEF-ről)
csak kivétel. Valószínűleg itt egy gátló
hagyományból fennmaradt mentalitásról
van szó, egy olyan csata előtti állapotról,
amelyet a világ különböző kultúráiban a
szakma, a kritika és a közönség már régen
eldöntött. A magyar színházi életben még
többen van-nak, akik az előadást nem
tekintik a drámai szövegtől, a darabtól
mint irodalmi műtől viszonylag független,
önálló műalkotásnak. Még mindig vita
tárgyát képezi a színházi előadás
szuverenitásának joga. Ezzel korántsem
akarom azt mondani, hogy minden
színházi előadás műalkotás, mint ahogyan
nem mindenik drámai szöveg vagy könyv
az. De a szín-házi előadás mindenképpen
más műnem, és nem azonosítható
semmiféleképpen a színmű szövegével,
nem kezelhető ennek megjelenített
változataként. És eb-ben jelentős szerepe
van a kritikának. Itt párhuzamot szeretnék
vonni a romániai magyar és a
magyarországi kritika között, az előbbi
rovására. Sajnos a romániai magyar
kultúrában igazi, profi színikritikusunk
nincs még, hiszen olyan emberek
foglalkoznak ezzel a fontos dologgal, akik
bizonyos előítéletekkel, más területekről
érkeznek a színházba. Legtöbben az
irodalom felől közelítik meg a színházat,
és a színházi előadás csak az irodalom
melléktermékeként fontos számukra.
Vagy különféle pre-koncepcióknak
tükrében vizsgálják a munkánkat (ezek
közül egyik a nemzetiségi), nem úgy
próbálják elemezni az előadást, hogy
megkeresik a hozzá vezető
legegyértelműbb kulcsot, nem az előadás
struktúráján belülről indulnak. A
magyarországi kritikában megvan az
elméleti felkészülés, sokaknak sikerült
átállni az előadásközpontú szemléletre.
Ám sokszor itt is az a meglepetés ér, hogy
elolvasok egy hosszabb tanulmányt egy
előadásról, és amikor meg-nézem ezt az
előadást, az említett jelenségeknek,
eredményeknek még a nyo-

mát sem vélem fölfedezni. Tehát világ-
színházi mércével mértek egy tulajdon-
képpeni provinciális, nem egy esetben di-
lettáns előadást. Bizonyára a színházi
társadalom egyfajta mentalitása lehet az
oka annak, hogy valóban korszerű elő-
adás igazán kevés van Magyarországon - s
bár nem vagyok arra hivatott, hogy
beleszóljak - nagyon meglepődtem, ami-
kor arról hallottam, hogy a színészek nagy
többsége magyarországi színházakban
ellenállást tanúsított világhírű rendezők,
kétségen felül álló alkotó szín-
házművészekkel szemben. (Hogy mást ne
említsek, csak Harag Györgyöt, aki a
Vígszínházban rendezett Úri muri-elő-adás
próbáinak a gyötrelmeiről és
szakmaiatlanságáról s ezért sikertelen-
ségükről többször .is beszámolt.)

- Va
jon a rossz színházi mentalitás

kialakulásához nem járul-e hozzá a közönség
igénytelen ízlésdiktatúrája?

- A közönség nem amorf és alakítha-
tatlan közeg. Erre éppen a marosvásár-
helyi közönséget hoznám föl példaképpen.
Hogy ez a közönség egy korszerű
színházeszmény igézetében alakult ki,
abban nagy szerepe volt annak, hogy a
színház a közönségét nem oktatandó,
alacsony igényű, csupán szórakoztatást
elváró közegnek, hanem alkotó partne-
rének fogta fel. Így egyik vagy másik fél
„ízlésdiktatúrája" helyett összeműködés,
partneri kapcsolat, mellérendeltség alakult
ki. A közönségkialakítás folyamatában a
színház mellett kivette részét a
marosvásárhelyi napilap, a havonta meg-
jelenő irodalmi folyóirat, a költők, írók,
tanáremberek, társművészek, az itt pub-
likált újabb keletű magyar, országos ter-
jesztésű képes magazin, amelynek fő-
szerkesztője Sütő András, valamint az
elmúlt évtizedben itt alapított Vatra című
ugyancsak országos kulturális, román
nyelven megjelenő folyóirat. Ebben a
városban mind a színházi, mind az iro-
dalmi és művészeti élet a provindán
túlnövekedett, ezért egyetemes
eszmények-ben és egyetemes esztétikai
értékmércében gondolkodó alkotók által a
felszabadulás után mindig országos
jelentőségű volt. Ha csak a színházat
tekintem, el kell mondanom, hogy a
Székely Színház-ban olyan alkotók
dolgoztak (s közben tanítottak a
színművészeti akadémián) mint Delly
Ferenc, Borovszky Oszkár, Szabó Ernő,
Kovács György, Kőmíves Nagy Lajos,
hogy csak a nagy eltávozottakat említsem,
akik mind a romániai, mind az egyetemes
magyar színháztörténetnek immár
felejthetetlen nagyjai.



Ezek közönségnemzedékeket is neveltek a
jó színházra, nem csupán színészgene-
rációkat. Ki merem mondani, hogy a
marosvásárhelyi közönségjelenség éppen
olyan fontos tényezője ennek a színházi
életnek, mint maga a színházi jelenség.
Ezért van az - mint már említettem -, hogy
minden bemutató, minden vendég-játék
hatalmas ünnepet, városi eseményt jelent
és jelentett mindig. Sokszor napokig erről
beszél a város, erről vitatkoznak az itt élő
egyetemisták, fiatalok.

Másrészt, azt hiszem, hogy már kez-
dettől fogva a marosvásárhelyi közönség
érdeklődését a többszólamúságra csigázták
fel. Ez a közönség nemcsak egyfajta
előadásformát fogad el, mint például a
kolozsvári. Ez azért van, mert már a
Székely Színház idején is olyan művészek
dolgoztak itt, akik a romániai szín-játszás
nagy alakjai voltak, akik nem voltak
magyarajkúak: Moni Gelehrter, Sica
Alexandrescu, Vlad Mugur, később egy
egész rendezőiskola költözött le hóna-
pokra Vásárhelyre, s közöttük volt a
román rendezés eleddig talán legnagyobb
pedagógusa, Radu Penciulescu is.
Valahányszor neves bukaresti. vagy más
román nyelvű színházak látogattak el
Vásárhelyre, a közönség mindig zsúfolásig
töltötte meg a termet.

A polgári színjátszással való szakítás
pedig olyan előadásokon keresztül történt,
mint az Úri muri, Fáklyaláng, a Budai Nagy
Antal, Esőhozó ember (ezt nemrégen
sugározta a Kossuth Rádió, és húsz-
egynéhány év távlatából sem tűnt
korszerűtlennek, bár nyilván egy kis patina
érződött rajta). Ennek a szakítás-nak a
betetőzését egy olyan fordulat jelentette,
amelynek jelentősége messze túlnőtt a
város határain. Ezt a kritika Harag György
Özönvíz előtt című előadásával jelzi. Ez
annak a jelenségnek a beindulása volt, amit
nálunk a színházi előadás szín-
padszerűsítésének szoktak nevezni, s a
román színjátszásban sokkal hamarabb
kezdődött el, talán Liviu Ciulei azóta
világhírűvé vált Ahogy tetszik-előadásával
a Bulandra Színházban. Ettől lehet
számítani azt, hogy a román színjátszás az
egyik legelőkelőbb helyet foglalja el a
világ színjátszásában. Ezt követték való-
ban világraszóló sikerű, rangos, újító
szellemű előadások, mint a Pintilie ren-
dezte Farsang (ez a Caragiale-előadásokban
egy teljesen új korszak kezdetét jelentette),
Esrig Troilus és Cressidája, amely a BITEF
nagydíját nyerte cl 1967-ben, Esrig
Rameau unokaöccse-elő-adása, s ezzel
körülbelül egy időben a

vidéki színházi élet is nagyon fontos
eseményekben gazdagnak nevezhető.
Akkor indult Andrei Serban, aki Piatra
Neamtiban rendezte az Ardenne előadását;
Aureliu Manea, aki Szebenben rendezte a
Rosmersbolmot... Ezek mind, hogy úgy
mondjam, a színpadi nyelvfölrobbantását
célzó előadások voltak, egy új nyelvezet
érvényesítésének az érdekében. Ugyan-
akkor egy többféle, poétikus, szimbolista,
groteszk vonásokkal gazdagított
expresszív realizmust érvényesítettek.
Ezért volt nagyon jelentős Harag előadása,
amely nem annyira az előbb említett
román előadások hatására született meg,
hanem a nagy előzményt, a szervesen ki-
alakult erdélyi magyar játékstílust újította
meg ezzel az előadással. Ezen az úton a
második nagy lépés, amelyet ugyan-csak
Harag tett meg, és amely már személyes
nagy élményem is, a Szerelem elő-adása
1974-ben.

- Ebben az időszakban, a hetvenes évek
elején a színház Romániában igen érdekes és
vonzó erjedési folyamaton ment keresztül.
Szippantó hatására a társművészetek terü-
letéről jeles emberek kerültek be a színházba.
Hogy csak a marosvásárhelyi színházat em-
lítsem, erre az ídőszakra - és Harag György
színházszervezői erényeit dicséri ez is - esik
Kölönte Zsolt (tervezőmérnök), Romulus Fenes
(festő) ,Tamás Anna (textilművésznő)
jelentkezése és kiteljesedése színpadon, néhány

,fiatal román rendezőnek. Vásárhelyre
szerződése (Dan Micu például, aki első nagy
országos sikereit a Turandot hercegnő
román, illetve a Moliére magyar előadásával
éri el), ekkor születnek az itt élő Sütő
Andrásnak nagylélegzetű történelmi drámái
(Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a
máglyán, Káin és Ábel), erre az időszakra
esik tizenkét év kihagyásával az erdélyi magyar
rendezői utánpótlás biztosítása érdeké-ben a
rendezői kar újbóli magnyitása a Szentgyörgyi
István Színművészeti Főiskolán. Eb-ben az
időszakban mind Harag, mind Dan Micu,
olyan szövegekből is készítettek kiváló színházi
előadásokat (Özönvíz előtt, A remény
hajnalban nem hal meg), amelyek irodalmi
minősége enyhén szólva megkérdőjelezhető.
Nem volt-e ebben valami demonstrációs
szándék, amely azt célozta, hogy a színielőadás
ötvözi a társművészeteket, s ez alól nem kap
mentességet az irodalmi szövegkönyv sem?

- Meggyőződésem, hogy ami ma szá-
momra egyértelműnek tűnik, az akkor,
abban a pillanatban valószínű, hogy de-
monstratív is lehetett, és éppen ezért nagy
fontossága volt. A legfontosabb cél akkor
az volt, hogy megszabaduljunk

a szó zsarnoksága alól. Ezek az előadások
pedig azt voltak hivatottak bebizonyítani,
hogy a színpadi előadásnak meg-van a
maga sajátos nyelve, specifikussága.

-- Mint erről már előbben is szólt, felnö-
vekedésének évei erre a pezsgő, színházzal
átitatott időszakra esnek.

- Igen. Én ebben az időszakban jártam
iskolába. Az első négy elemit az utca
egyik végében, utána egy véletlen folytán
kerültem a város leghíresebb iskolájába, a
Bolyai Farkas Lieeum sport-tagozatára. Ez
a gimnázium jelentős színházi
hagyományokkal is rendelkezett, hiszen itt
kezdte el tevékenységét Kovács Levente,
aki létrehozott egy fontos műkedvelő
együttest. Ennek az együttesnek a
jelentősége abban állott --azon túl, hogy
országos díjakat nyert a különböző
versenyeken --, hogy aktivizálta, egy új
színházeszmény letéteményeseivé tette az
ott tanuló diákokat. De furcsamód én nem
vettem részt ebben a csoportban. Nekem
ebben a gimnáziumban a nagy élményt a
sportosztály jelen-tette. Ebben a
sportosztályban azt a szellemet tartottam
fontosnak, amelyet az emberi kapcsolatok
„fair play alapjának" neveznék, s amely
életre való tanulságokkal látott el. Ilyen jó
közösség-ben még csak a bukaresti
főiskola rendezői osztályában éltem.
Ezekben a közösségekben valóban nagyon
tudtunk örvendeni egymás sikereinek, de
ugyan-akkor nem intéztük el egymást
vállveregetéssel, hanem kíméletlenül meg-
mondtuk egymásnak az igazat. Ezt sze-
retetből, egymás érdekében tettük. És ez
mind a sportban, mind a művészetek-ben
egyaránt rendkívül lényeges dolog. Ezt
sajnos később a színházakban nagyon
ritkán tapasztaltam. (Ritka kivételektől
eltekintve: Bukarestben, Kolozsváron
később, amikor Haraggal leültünk be-
szélgetni.) Máskülönben azért szerződtem
a kolozsvári színházhoz, mert itt Haragnak
köszönhetően megvan az a pozitív igény,
hogy a társulat szembe-nézzen önmagával.
Ebben a társulatban Harag vezette be,
hogy évad végén mindig nagyon
tárgyilagos kiértékelőt tart, ahol
kíméletlenül elmondja a véleményét, és
elsősorban a saját előadásait bírálja.

- Mikor döntött 'így, hogy a színházrende-
zéssel próbálkozzék ?

- Viszonylag későn. Utolsó éves gim-
nazista voltam, és hónapokkal az érettségi
előtt jöttem rá arra, hogy egy olyan fajta
poézis vonz, amit úgy éreztem, a
színpadon meg tudnék valósítani. Ha



egy drámai művet elolvastam - való-színű,
hogy ennek a drámai műnek a szelleméből
fakadóan - szöveg nélküli jelenetek
születtek meg bennem. Azóta is minden
előadásomban van egy-két ilyen szöveg
nélküli, hogy úgy mondjam „hozzáköltött"
jelenet. A Woyzeckben ezek túlsúlyban is
voltak a szöveges jelenetek rovására.
Jóllehet, azóta ezeknek a jeleneteknek nem
akarok emblematikus jelentőséget
tulajdonítani, de az előadásaim kezdetét és
végét máig ilyen képpel szoktam
„megtoldani".
 Iskolai tanulmányai alatt semmiféle

görcsöt vagy kompenzációs gátat nem képezett
az a tudat, hogy a hírneves Tompa Mik-lós fia?
Ez csak azt hozta létre bennem, hogy

még inkább meg szerettem volna mutatni
azt, ami az apám által képviselt
színjátszástól engem elhatárol. Ez a
szándék abban az időben demonstratí-
vabban jelentkezett, mint most, amikor
már belátom, hogy sokkal bonyolultabb ez
a kérdés, és hogy nem lehet teljesen
elvetni bizonyos dolgokat, amelyeket az
előttünk járók képviseltek. Jobb ezeket az
eredményeket átszűrni, megvizsgálni;
asszimilálni belőlük, amit csak tud az
ember. Ma már az én színházról alkotott
véleményem is bonyolultabb és
összetettebb, mint akkor, amikor a
tagadásból született meg bennem az új
színház-eszmény.

 Mikor következett be ennek a görcsnek a
feloldódása?

 Fokozatosan oldódott fel a főiskolás
évek folyamán. De véglegesen akkor,
amikor a Manole mester vizsgaelőadására
eljött a főiskolára Ciulei, aki miután meg-
nézte a vizsgámat, azt mondta, hogy ez
nagyon fontos esemény volt a főiskola
életében. Ez azért volt számomra jelen-
tőségteljes, mert ez volt az a vizsgaelő-
adásom, amelyben teljesen magamat ad-
hattam, ahol úgy éreztem, hogy a hatások
megszűntek bennem, magam alkottam az
egészet, bátran, fölszabadítván magam. De
nem oldódott fel ez a görcs az apámmal
való vitáimban. Vitánk ugyanis érdekes
formát öltött: én határozottan állítottam,
hogy nem realista színház, amit csinálok,
ő pedig erre is azt mondta, hogy
realizmus. Amikor aztán mégis
visszafordultam, s az asszimilálás gon-
dolatát tartottam fontosnak, szembe-
ütköztem egy másik jelenséggel: a szín-
ház nem csupán elmélet, hanem gyakorlat
is. Amikor a marosvásárhelyi diákokkal
először dolgoztam, akkor rá kellett

döbbennem, hogy sajnos a színjátszás
ábécéjét sem sajátították cl a főiskolán. A
fiatal színészgenerációknak - mond-
hatnám színházi embereknek - a konflik-
tusforrása abban rejlik, hogy a mesterség
elsajátításában fontos szerepet be-töltő
alapvető eszköztár nélkül próbál-nak
stiláris különbözőségeket érvényesíteni.

- A bukaresti Ion Luca Caragiale Főiskola
világhírű műhely. Úgy vélem, hogy ezen a
főiskolán Tompa Gábor sajátos helyzetben
volt: anyanyelve folytán „idegen" volt ezen a
főiskolán. Milyen emlékei vannak ezekről az
esztendőkről?

- Ebben a vonatkozásban is meghatározó
szerepet játszott életemben a Köteles
Sámuel utca. Itt ismerkedtem meg - még
gyermekkoromban - egyik legjobb
barátommal, Mircea Gheorghéval, aki
éppen akkor kezdett el velem beszélni
magyarul, mikor én vele románul. Igy
aztán én, mire a bukaresti környezetbe
kerültem, már nagyon jól tudtam románul.
A főiskolán még sokat csiszoltam a
nyelvtudásomon, mi több, magamra
szedtem a jellegzetesen bukaresti „nyelv-
és észjárást". Bukarestben nagyon nyitott
és kellemes környezet-ben éltem. Ott nem
én voltam az egyet-len más nyelvű. Abban
az időben, ami-kor ott jártam, a bukaresti
főiskolára a világ minden pontjáról
érkeztek: dél-amerikai, svájci,
nyugatnémet, jugoszláv, arab országokbéli
kollégáim voltak, főleg a rendezői és
operatőri szakon. Es annak ellenére, hogy
a színészszakma nyelvhez kötött, még itt
is voltak külföldi diákok: például
Hollandiából, Peruból. Ennek az volt az
oka, hogy a román színifőiskola
tudatosította növendékeiben: a szín-ház
nem nyelvhez kötött jelenség. A szín-ház
akkor igazán izgalmas, ha azok is, akik
nem értik azt a nyelvet, amelyet a
színpadon beszélnek, tökéletesen meg-
értik az előadást. A színpadon a legfon-
tosabb a színpadi látvány. Színpadi lát-
ványon nemcsak a képet kell értenünk,
hanem mint ezt Harag György nagyon
találóan megfogalmazta: a színpadi látvány
maga a koncepcióban fogant színpadi állapot.
Mint ilyen, a látvány része lehet a
mozdulatlanság, a sötétség, a beszéd, a
zene, az együttesen ható színpadi esz-
közök szervesültsége. Vallom, hogy a
színház nem nyelvhez kötött, de vallom
azt is, hogy romániai magyar művész
vagyok. Hogyan lehetséges ez? Csak
olyan előadások által lehet romániai ma-
gyarnak lenni a színházművészetben, mint
például a Sütő írta Egy lócsiszár

virágvasárnapja, amelyet Harag rendezett,
vagy a Csiki László Nagypapa látni akar
benneteket (Seprődi Kiss Attila), vagy az
Öreg ház (Harag). Ezek az előadások bi-
zonyossággal nagyon különböznek azoktól
a művektől, amelyeket ugyanezen
szövegek alapján Magyarországon is
láthattunk. Mert ezek az előadások sze-
rencsésen ötvözik egybe azt, amit Sütő a
sajátosság méltóságának nevezett, és azt,
amit ma jobb híján európaiságnak neve-
zünk. Szerintem csak úgy lehet romániai
magyar művésznek lenni, ha a sajátosság
méltóságát az ember az európaisággal
ötvözi. Ezek az előadások első-sorban és
eredendően a hazai magyar közönségnek
szóltak, viszont bárhol a világon, bárkinek
meg tudtak szólalni. A nyitottság, a
többértelműség, az ambivalencia a
legfontosabb, mert a hazai gyökerektől a
nagyvilág felé tartanak. És ezt tartom én a
legfontosabbnak. Ezt tartom az alkotás
eszményének Közép-Kelet-Európában.
 Az utóbbi évtizedekben Európában a

műnemek összemosódásának lehetünk a tanúi.
Ez ma már az egész magyar nyelvterületen
létjogosultságot nyert. A z írók nem
műfajokban, hanem szövegekben gondolkoz-
nak, (Esterházy Péter, Hajnóczy Péter, Csiki
László, Nádas Péter, Tolnai Ottó, Deák
Ferenc). A „szöveg

"
mint műfajok fölötti

műnem szinte betetézi az Erzsébet-kori
teljességeszményt. Tompa Gábornak színházi
világában létezik-e meg fogalmazhatóan ennek
az új írói megnyilvánulásnak valamiféle
spektakuláris megfelelője ? Van-e valamilyen
vegytiszta színház,/ stílus egy előadáson belül?
 Én egyben hiszek: a mű autonómiá-

jában. És hiszek abban, hogy a színházi
előadás, ha autonóm műalkotás, akkor
annak a bizonyos Valery-féle vezérlő elvr
nek megfelelően mindent maga alá gyű-és
koherenssé tesz. Ha az előadás ilyen,
akkor nem róhatjuk fel neki a műfaji
összemosódásokat vagy elmosódásokat.
Nyilván ugyanez a véleményem a „szö-
vegekről", az irodalomban, és ezek lét-
jogosultságáról is. A „szövegek" mindig
általában az esszé felé tendálnak, az idő-
síkokat bontják meg, a cselekményt mint
lineáris folyamatot vetik el, a szerzőt
teszik a mű központjába. Én nem hiszem,
hogy ezek a „szövegek" kizárólagosak
lennének. Hiszek a hagyományos irodalmi
formákban is. Ma is nagy élvezettel
olvasom Székely Jánosnak a Soó Péter
bánata című regényét. Úgy érzem, hogy a
századvégre a nagy izmusok, stílusok,
műfajok közötti csaták vége következik
be. A „szövegek" létjogo-



sultságot nyertek az irodalomban, de egyre
több a melléktermékük is, mert sok olyan
„szöveget" fogadunk el mű-alkotásként,
amely nem más, mint dilettáns
próbálkozás vagy szélhámosság. Egy
mindenféleképpen rendkívül jelen-tős: a
műfajok közötti összemosódás feltétlenül
a szintézis igényét jelenti. Amíg eddig a
kísérletek horizontálisan történtek, most
vertikálisan történnek. Középpontjukba a
művészi üzenetet helyezik, és mindent, a
formát legfőképpen, ennek rendelnek alá.

- Eddigi előadásaiban a metakommuniká-
ciót, a nyelven túli kommunikálást helyezte az új

műnem, a lírai előadás középpontjába.
Ezekben az előadásokban szinte kihívóan vall
arról a viszonyról, amely a groteszkkel mint
életjelenséggel kapcsolatba hozza. Milyen
esélyt lát a groteszkben?

- Szerintem a színpadon a groteszk
mindig a művészi igazsághoz kapcsolódik.
Ahhoz a művészi megfogalmazha-
tósághoz, amely magában az igazságban
rejlik. A groteszk az én előadásaimban a
nézőt ellentétes érzelmek egyidejű át-
élésére készteti. Ez hasonlít arra, ami az
életben az igazság. Mert az életben sem
lehet merev határokat húzni, ott is egy-
szerre visszataszítóak v a g y szépek a
jelenségek. Ha színpadon az igazságot
tartjuk elsődlegesnek, akkor elkerülhe-
tetlen, hogy ne jussunk el a groteszkig.
Banális példával kísérelem meg ezt meg-
világítani: ha egy színész azzal a szöveg-
gel kerül szembe: „torkig vagyok", akkor
a színész hajlamos eljátszani a mondatot,
nem a mondat igazságát kivetítve a
színpadi állapotra. Mint ilyen, ő csak a
mondatot interpretálja, hiszen ő maga mint
ember nincs torkig abban a pillanatban
semmivel. Ha az interpretációt úgy fogja
föl, hogy a mondat tartalmának az érzelmi
visszájáról közelíti meg, és derűsen
mondja el, halkan, akkor már a mondat
igazságához, a maga állapotának az
igazságához is közelebb kerül. És ez már
maga a groteszk. Mivel a hu-szadik
századi világban az élet is tele van
groteszk elemekkel, ezért a színpadon is
elkerülhetetlen a groteszk, ha az élettel
valamilyenképpen lépést kívánunk tar-
tani.

- Eddigi pályafutása alatt még egy
ősbemutatót sem rendezett. Van-e igénye egyál-
talán arra, hogy egy szöveget elsőként állítson
színpadra?

- Nyilvánvaló, hogy igazán korszerű és
igényes romániai magyar színházat nem is
lehet és én sem tudnék elképzel-

ni korszerű és jelentős hazai drámai
művek nélkül. Én eddig több ősbemu-
tatóra készültem. Ezek közül az egyik
legizgalmasabb tervem az volt, hogy
Molnár .H. Lajos Donki Ákosának szín-
padi változatát megcsináljam. Az írót én
beszéltem rá, hogy átírja a regényt, s ez
nagyszerűen sikerült, talán a regény-nél is
jobban, hiszen egy nálunk előzmény
nélküli, kafkai dimenziójú mű született,
amelyben a felvállalt, tudatos
közhelyesség nőtt valódi művészetté.
Sokáig készültem erre az előadásra, a
Kolozsvári Magyar Színházban kellett
volna bemutatnom, de rajtunk kívül álló
okok miatt nem került sor rá. Azóta egy
újabb, Majakovszkijéhoz hasonló tár-
sadalmi szatírát olvastam Zágoni Attila
parodista tollából, Kötéltánc címmel. Ezt
szívesen megcsináltam volna, de ezt is
rajtam kívül álló okokból, egyelőre, el
kellett napolnom. Ugyanakkor Sütő
András legújabb drámáját, a Jégmadár
avagy .Advent a Hargitán című darabot
rendeztem volna, szintén a kolozsvári
színházban, de ez is elmaradt. Szívesen
olvasnám Györffy Kálmán, Mózes Attila,
Bálint Tibor újabb darabjait. Ugyan-akkor
a Nottara Színház Bukarestben felkért,
hogy hazai magyar szerző művét
javasoljam, s én Bajor Andor Szürke
délutánját vagy Székely János Caliguláját
fogom javasolni. Úgy érzem, hogy drá-
maírásunk forrása egyáltalán nem apadt
ki, s nagyon nagy érdeklődéssel és kész-
séggel várom az új műveket. De meg kell
jegyeznem: bár nem köztudott, eddig is
rendeztem ősbemutatót, amellyel díjakat
is nyertünk, s ez Dehel Gábor Ártatlan
című darabja.

-- Mik a tervei?

- Elég zsúfolt évadom lesz, de lehet,
hogy amit most mondok, nem is egy,
hanem másfél, két évad terve, konkrét
címekkel, színházakhoz kötötten. A
bukaresti Giulesti Színházban kezdem el
Woody Allen egy forgatókönyv-drámáját,
a Halál címmel; ősszel Piatra Neamton
rendezem a Leonce és Lénát, bonyolult
feladat lesz Kolozsváron a Hamlet,
amelyet Héjja Sándorral szeretnék
megcsinálni. Ugyancsak Kolozsváron, a
román Nemzeti Színházban a Svejket
rendezem, a Constancai Állami
Színháznál Turgenyev Egy hónap falunját,
valamint a marosvásárhelyi román tago-
zaton egy Camus-t vagy Majakovszkijt, a
magyar tagozaton pedig hazai magyar
szerző darabját, Sigmond Istvánnak a
Szerelemesőjét.

KOLTAI TAMÁS

A modernizmustól
a hagyományig

Három francia előadás

A cím fordított haladványt mutat. Á mű-
vészetek történetileg a hagyománytól a
modernizmusig járják be a fejlődés út-ját.
Minden, ami új, meghatározott tra-
dícióhoz kötődik, azáltal, hogy túllép
rajta. Ám a színházban gyakran meg-
fordul ez a természetesnek látszó vi-
szony, azon egyszerű oknál fogva, hogy
a szcenírozás módja, a színházi nyelv
szüntelenül változik. [ [a az előadást nem
a művek interpretációjaként fogjuk föl,
hanem mint komplex újrateremtést vizs-
gáljuk, aligha fogunk csodálkozni azon,
hogy hagyományos drámák gyakran
színházi kísérletek tárgyává válnak, és
megfordítva : egykor avantgarde-nak
számító opuszok klasszicizálódnak egy-
egy modern előadásban. E megállapítás
nem véletlenül kezeli szabadon a hagyo-
mány és modernség fogalmát. Ha nem
értékkategóriaként, hanem mint a valóság
különböző megközelítési lehetőségeit
fogjuk föl őket, számos meglepetésben
lehet részünk.

Például amikor egymás után nyílik
alkalmunk találkozni Párizsban olyan
hírneves rendezők friss munkáival, mint
amilyen Antoine Vitet, Patrice Chéreau
és Peter Brook.

Vitez és az Übü király

Antoine Vitez Übü királya első pillantásra
nagy - trouvaille: az avantgarde klasszi-
kusát, a polgárpukkasztás fenegyerekét,
Alfred Jarryt belehelyezi abba a polgári
drámaformába, amely ellen - többek kö-
zött - csaknem egy évszázaddal ezelőtt
föllázadt. Idézték már előttem, most
mégsem kerülhetem meg a rendező nap-
lójegyzetét, amely elvont koncepcióból
időközben. az elkészült produkció leírá-
sává vált: "Az Übü király előadásának egy
kitűnő ízléssel berendezett polgári
ebédlőben kell kezdődnie. Barokk gar-
nitúra, whisky, zene, újságok. Übü papa
és Übü mama a dinamikus mai káderek-
re emlékeztetnek, partyra várják barátai-
kat. A trágár szavak nem zavarják őket,
úgy beszélnek a »szahar«-ról, mintha a
portóiról vagy más közönséges dologról
volna szó. Szarnak, étkeznek, gyilkolnak,
meghalnak méltóságuk megingása nél


