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a volt. Az, amit „az életben való nem teljes ott-
onlevés" terminusával illetett. Mintha nyersen
ost fordította volna németből. De ezen utólagos

eveleiben jottányit sem kívánt módosítani.

Communio) Amikor századunk ismét elővette
arsolyából a Maga születési évének számjegye-
t, akkor Maga - idén augusztusban - távozott
özülünk. Sejtem, úgy fogalmazna: 1992. hely-

ét nagy gond van az ilyesfajta visszaemlé-
ezésekkel. Tudod, nem lehet olyan őszinte és
ontos az ember, hogy mindent el tudna
ondani magáról. Minden meg-nyilvánulásunk

üzdelem a szóval, a nyelvvel, a
ifejezésformákkal. Mindezt nyilvánosan tenni:
elelősségteljes és veszélyes dolog. Mit értés mit
rt félre a hallgatóság, mi tetszik ne-ki és mi
em, nos, ez megfejthetetlen. Így aztán én
indig a közérthetőségre törekedtem. Szokták
gyan mondani színházi emberek, „nem baj, ha
em értették meg az előadást, mert így lega-

ább otthon is azon töprengenek, mit is láttak". Én
bben nem hiszek. Abban hiszek, hogy a törté-
és másodpercében kell megérteni a lényeget,
ülönben elvész az egész. Otthon, puliszkafőzés
ellett nem foga néző azon töprengeni, mit is lá-

ott a színházban. Az érthetetlenséget sokszor
nyitottságnak" is szokták nevezni. Csakhogy a
endezés néha olyannyira nyitott, hogy nagy a
uzat, és már azt sem tudjuk, hová forduljunk,
ogyne fájduljon meg a fülünk, a fejünk. Határo-
ott világkép nélkül nem lehet rendezni. Enélkül
emmi jó nem születik, legfeljebb - ahogy diva-
osan kifejezik - „egy az egyben szolgálom a
zerzőt". Hát persze. Az egy az egyben című
oncepció „leereszkedés" a szerzőhöz, vagyis
lyan „silány" játékkal is beérjük, ahogyan azt
hakespeare gondolta. De azért ami tehetséges

itánjaink nem tudnak döntetlenre játszani
hakespeare-rel. Mindig vesztenek. Én tehát ezt
bizonyos egy az egyet bizony elfogadnám,
ert azért Shakespeare mégiscsak Shakes-

eare. Ismered a régi viccet? „Művésznő, ismeri
n Moliére-t?" „Nem ismerem, de lehet, hogy ő

smer engem." Körülbelül ilyen ez az egy az egy-
en. Tudom én, mit akarnak mondani, de olyan
agyképűen hangzik. Hányszor, de hányszor el-
angzik, hogy a rendező azt mondja,
hűségesen akarom szolgálni Shakespeare-t".
élek, sokszor Shakespeare kikérné magának,
ogy X vagy Z hűségesen szolgálja őt, hiszen
ár az is nagy dolog, ha Shakespeare-t teljes
értékben megérted. De hogy Shakespeare-
él érdeke-

retolta a Maga számára 1929-ben kizökkent időt.
Az életben való nem teljes otthonlevést az élet-
ben való teljes otthon nem levésre (röviden:
nem/evésre) javította. Megint bevégzett valamit
- hogy ezzel a bevégzéssel az összes többit
végérvényesen hitelesítse.

Tehát nem elvégeztetett: bevégezte.
Lux Aeterna.

Budapest, 1992. október 29.

sebb legyen valaki, ez azért nem túl gyakori.
Nem minden bokorban születik rendezőtehet-
ség.

A visszaemlékezéssel kapcsolatos másik
gondom a következő: a színházi világban az em-
lékezés ellenőrizhetetlen dicsekvésnek tűnik.
Annak a színházalapító fiatalembernek, ifjú
Tompa Miklósnak még volt „szexepilje". Aztán a
fiatalembernek elkezdett hullani a haja, ő maga
elkezdett fáradni, és akkor kiderült, hogy rettene-
tesen sokat veszített a szexepiljéből. Már nin-
csenek évjáratai, meghaltak az úgynevezett tár-
sai. A színművészek és a rendezők művészete
pillanatok alatt elévül. Az idős színész általában
vad szenvedéllyel igyekszik mindenkinek bizo-
nyítani, milyen nagy művész volt ő fiatal korában.
Nézem, nézem, és alig tudom elhinni, hogy X.,
öreg színész valaha Hamletet játszta. Miért: mert

a színművész - és vele a rendező - emberileg is
devalválódik. Ha leülök egy nyolcvan-kilencven
éves festőművésszel, és látom körülötte a
remekműveket - az ő saját képeit -, felnézek rá.
A színésznek nincs arra bizonyítéka, milyen
nagy művész volt ő valaha. Ezért magyaráz
olyan lázasan. Magyarázhat, ő neked mégis az
öregség jegyeit mutatja, sántán, bénán látod
magad előtt, nincs ott a mű, tehát nem hiszed el.
Volt egy színészünk, aki a nehéz időkben - a
„régi Romániában", ahogy mondani szokták -
hűtlen lett a színházhoz, és elment könyvügy-
nöknek. Később, úgy húsz év múlva, újra jelent-
kezett színésznek. A színház könyvtárosnak
tudta felvenni. Egyszer Bánffy Miklós
Nagyúrcímű darabját rendeztem, és ebben
rengeteg szerep-lő volt. Eszembe jutott a
könyvtáros. Kértem, vállaljon el egy kis
szerepet. Volt egy mondata: „Jönnek a hun urak,
a hun urak!" Ő berobogott és üvöltötte: „Jönnek
a hunn urak, a hunn urak!" Visszaküldtem,
„Bocsásson meg, de nem hunn urak, hanem
hun urak." Hiába, nem tudtam ki-verni a fejéből
ezt a hunnt. Amikor már vagy ne-gyedszer
szóltam neki, felcsattant: „Kérem, engem, aki
annak idején mázsás köveket emeltem föl a
színpadon, maga most arra akar tanítani,
hogyan kell felemelni egy morzsát?!" S akkor el-
mondta, hogy ő például Romeót is játszotta. Ez
persze nagy derültséget okozott, ő megmérgelő-
dött, és hozta a képeket. Valóban játszta. Erről
van szó: mi, ennek a tragikus sorsú művészet-
nek a képviselői menthetetlenül rákényszerü-
lünk arra, hogy dicsekedjünk, különben semmit
nem hisznek el rólunk.

Mindig felnéztem azokra a színészekre, akik
szenvedélyesen, szülői és rokoni tilalom ellenére
ezt a nehéz pályát választották. „Istenem, milyen
hittel csinálják, pedig tudhatják, hogy soha nem

TOMPA MIKLÓS MESÉL

Tompa Miklós



Tamási Áron: Csalóka szivárvány (Kiss Ferenc
és Görbe János, Kolozsvár 1943)

lesznek milliomosok, sőt, mindig anyagi gondok-
kal küszködnek. És mégis csinálják!" Amikor
megszerveztük a színművészeti főiskolát, és
tehetségkutató körúton jártunk, a középiskolai
tanárok bizony előítélettel néztek a színházra. A
diákokkal is így beszéltek: „Te nagyon ügyes
gyerek vagy, menjél orvosnak vagy mérnöknek,
te hülye vagy, menjél színésznek!" Valahogy így
nézett ki a dolog. Egyszer meglátogattam szere-
tett egykori latintanáromat. „Jó napot kívánok,
meg tetszik engem ismerni?" „Emlékszem ma-
gára, most mivel foglalkozik?" Mondom neki, Vá-
sárhelyen vagyok színházigazgató. Nagyon el-
gondolkodik, aztán megszólal: „Maga olyan
ügyes ember volt, hogy juthatott idáig?!" Nagyon
sajnált. Biztos a vándorszínház-igazgatók sorsa
és modora jutott eszébe. Nem egészen jogtala-
nul. Egykor még a száradni kiakasztott ruhát is
gyorsan összekapkodták, ha érkezett a vándor-
színház. Féltek, esetleg eltűnik egy-két ing vagy
gatya.

Amikor szervezni kezdtem a Székely Színhá

zat, úgy gondoltam, ebből vagy színház lesz,
vagy börtön. Abban hittem, senki sem szüntethet
meg egy állandó színházat, ha az már
megszületett. Igazam is lett. Amikor kezdtünk,
itt más művészeti intézmény nem létezett. Nem
volt magyar nyelvű rádió, népi együttes,
filharmónia. Csak színház volt. Ez azt
eredményezte, hogy a vásárhelyi közönség egy
része ötször-hatszor megnézett egy-egy
sikerült előadást. Flekken-falva - így nevezik
Marosvásárhelyt - színházi város lett.
Akármelyik színház jöhet, zsúfolt ház van.
Marosvásárhelyen még mindig nagy a kultúra
iránti igény. Pedig elment egy csomó értel-
miségi. Eltűnt például a zsidó közönség, amelyik
szenzációs művészetpártoló volt. Kolozsváron,
Váradon és itt is hatalmas veszteség ez. A Szé-
kely Színház azért kinevelt egyfajta közönséget.
Persze ez a közönség is lelkesedik és tapsol a si-
lány dolgok láttán is. Engem mindig azzal vádol-
tak, hogy operettellenes vagyok. Van benne va-
lami, bár mi is operettel kezdtünk. A Mosoly or-
szágával nyitottuk a színházat 1946-ban. De ez
az operettel nyitó színház már '48-ban Bukarest-
ben - ahol a dokumentumok szerint hetven éve
nem járt magyar színház - óriási sikert aratott,
mégpedig az Úri murival, A néma leventével, az

Éjjeli menedékhellyel és két Priestley-darabbal.
Meghívtam - egyes szám első személyben fo-
galmazok, mert mindent magam csináltam - az
összes követséget, a minisztereket, miniszter-
elnököstül, első titkárostul. El is jöttek. Az egész
kormány az első sorban ült. Magyarul is, románul
is üdvözöltem a közönséget, mégpedig az Állami
Székely Színház nevében. Amikor ez románul
el-hangzott, láttam, hogy a középen ülő Petru
Groza miniszterelnök ránéz a
pénzügyminiszterre, az int, hogy nem tudja, mit
is beszél ez az ember - mi ugyanis nem voltunk
állami színház -, az-tán ránézett az én
miniszteremre, a kultuszminiszterre, az is intett,
hogy ez nem az ő szája íze szerint van. Néztem
a cédulámat - nem tudtam jól románul, és a
szövegemben aláhúztam a hangsúlyokat, tudod,
a kezdőknek a hangúlyokkal van a legtöbb
ba j uk - , néha fel-felnéztem, és láttam, hogy
Groza karba teszi a kezét, néz és bólogat,
éreztem, körülbelül azt mondja, „jaj, de nagy
gazember ez a Tompa!" De amikor meghajoltam
a tapsokat megköszönni, akkor kacsintott kétszer
a bal szemével, „nagy tekergő vagy, fiam, de jól
tetted". Na, ennek az volt aztán a folytatása,
hogy három nap múlva hivatott a miniszter.
Üdvözölt, megölelt s azt mondta, „gratulálok,
államosítottuk a színházatokat". Becsődített oda
mindenféle hivatalnokot, miniszterféléket, keve-
set tudtam románul, így nem igazán értettem, mi-
ről beszélnek, de azért értelmes képet vágtam.
Elég az hozzá, hogy ültem a sarokban, mert azt
mondta, várjak egy kicsit, és láttam, hogy a mi-
niszter asztalánál izgatott társalgás kezdődött. A
lényeget ki tudtam hámozni: „Jó, jó, államosítot-
tuk ezt a színházat, de honnan vegyük a pénzt?!"
Kínlódott is később a miniszter, „honnan szerez-
zek pénzt maguknak, tizennyolc millió lejt?".
Ennyi járt ugyanis egy vidéki színháznak.
„Nekem elég kilencmillió - mondtam neki -, én
nem akarom zsarolni az államot." A gazdasági
főnök azt súgta a miniszternek, bolond.
Akkoriban dupláját kellett kérni, hogy legalább a
felét megadják. A miniszter rám nézett és
bólintott, el van intézve. Ezzel erkölcsi tőkét
szereztem. Bármikor mentem föl hozzájuk
pénzért, az a gazdasági főnök, aki bolondnak
nevezett, rám nézett és csak annyit szólt:
„parancsoljon"...

Időnként megkérdik, miért nem vettem ma-
gamnak villát, nagy házat. Több mint két évtize-
dig voltam igazgató. Állami Díjas, Érdemes mű-
vész, mifene. De én a háromezer lejes fizetése-
met bukaresti utazásokra költöttem. Mindent
személyesen intéztem. A levelek, a papírok
sem-mit nem számítanak. A papírt minden
rendszer-ben beteszik a fiókba vagy beledobják
a szemét-kosárba. Ha nem szekírozod őket,
akkor nem történik semmi. Az volt a taktikám,
hogy addig ülök a hivatalban, amíg kiutálnak, és
meg akar-nak szabadulni tőlem. Nem mentem
haza, amíg el nem intéztem a dolgot.
Mostanában kutatják,



• KÉTSZÁZ ÉV •

ki szolgálta ki a múltban a rezsimet. Magyarul: ki
feküdt le a rezsimnek? Én tudtam játszani az elv-
társakkal, mert tisztában voltam azzal, mennyit
tudnak. Mondanom sem kell, igen keveset tud-
tak. Amikor én bementem a miniszterhez, és két
óra múlva kijöttem azzal, hogy megszavaztattam
egy kétmillió lejes segélyt, akkor nem én feküd-
tem le neki, hanem én fektettem le őt. Ha én ál-
landóan eredményeket tudtam elérni - minden
színésznek lakást szereztem, mi képviseltük
Pesten legelőször a „román" színházkultúrát stb.
-, akkora rezsim szolgált ki engem, és nem for-
dítva. De én magamnak soha semmit nem kér-
tem. Két évig tanklaktanyában laktunk, egy ce-
mentpadlós szobában. Anyós, feleség, két gye-
rek meg én. Reggeltől estig benn ültem a szín-
házban, szabadságon nem is voltam. Egyszer
elmerészkedtem Marosfőre a két gyerekkel és
az első feleségemmel, de ahogy leszálltam a
vonatról, már jött az állomásfőnök az üzenettel,
hogy vissza kell mennem a színházhoz...

A színházban a szövegalatti a legfontosabb; a
szöveget, a szót értékesíteni kell, meg kell tölteni
tartalommal. De nem mondatokat, hanem szi-
tuációt játszunk és gondolatot fejezünk ki. A kife-
jező, szép magyar beszédet én nem úgy értem,
mint például a papok: zengzetes, fülbemászó.
Nem. A gondolatokat világosan kifejező mondat-
összetétel a fontos. Nem a részlet. Mondják,
hogy a jó szónok nem árul el mindent, de hajtja a
hallgató figyelmét a végkifejlet felé. A szöveg ér-
tékesítése hasson a nézőre, és az legyen kíván-
csi a folytatásra, a fabuláció menetére. Gyakran
mondták a színészek: „Hiába mondja, Tompa
elvtárs, hogy szemetesen beszélünk és nem tu-
dunk magyarul - a közönség se tud, akkor miért
kell nekünk?!" Ha kifejező a nyelv, ha a néző érzi
a nyelv varázsát, „jaj, milyen szépen megy be a
fülbe, mindent értek!", akkor ő nem pusztán a
szöveget érti, de a szövegalattit is. Biztosan hal-
lottál olyan idegen nyelvű előadást, amit jólesett
hallani. Milyen szép azaz olasz nyelv! De milyen
szép az a ruszki nyelv is színpadon! Szépen a
szívenütő, az izgalmat okozó, a kiszakadó szen-
vedélyt vagy éppen annak elfedését értem. De!
Mi leszálltunk mára fáról. Az ősember még bizo-
nyára hadonászott, gesztikulált, hogy pótolja a
nyelvet. Nekünk erre nincs szükségünk. Ugyan-
akkor nem feledkezhetünk meg teljesen a gesz-
tusról. A takarítónőnek azt mondom: ,,köszö-
nöm". Ha közben fanyalogva végighúzom az uj-
jamat a bútoron, akkor megtöltöm, „értékesítem"
a szót. Manapság persze nem húzom végig az
ujjamat, mert a bejárónőt azon nyomban elviszi a
szomszéd. A gesztusokat sem lehet kategorizál-
ni, mert jelentésük a helyzet függvénye. Minden-
esetre kell - kellene - velük foglalkozni. Az
viszont túlzás, amikor azt mondjuk, hogy a
szöveget helyettesítheti a művésziesen megol-
dott testkultúra, gesztuskultúra, koreográfia, át-

Dorián Ilona (Melinda) és László Gerő (Bánk
bán) Katona József drámájának 1971-es elő-
adásában (Tompa Miklós rendezései)

tételes értelmű díszlet, groteszk zene stb. He-
lyettesítheti, de minek? Hogy keresztrejtvény le-
gyen belőle?! Mondják, a szöveg nem számít. De
bizonyos dilettáns kritikusok szerint „vannak
úgynevezett realista rendezők, akik csak fel-
mondatják a szöveget". Az a baj, hogy nem buk-
fenceznek? Egy húszéves fiatal ne játssza a fia-
talságot! Elég, ha éli. Az igényekről, az elvárá-
sokról mondanék én neked egy tanmesét: az új-
gazdag férjhez adja a leányát. Az esküvőre le-
szerződtetnek egy világhírű kvartettet. Hadd
húzzák egész éjjel a leány és a vőlegény fülébe!
Jön a meghívottak serege, kezdődik a vacsora,
befut a kvartett. Az újgazdag örömapa végigméri
őket: „Kérem, miféle disznóság ez! Drága pén-
zen megrendeltem egy egész kvartettet, maguk
meg csak négyen jönnek el?! Neki kvartettben
nem négy ember az elvárása, hanem valami
nagy utcai zenekar. Na hát ezek a mi nagy mo-
dern elvárásaink. Hogy például Moliére-t tele
akarják zsúfolni olyan elemekkel, amelyeknek
semmi közük a moliére-i humorhoz, kritikához, a
véresen komolyan játszandó vígjátékhoz! Lehet
persze úgy játszani, ahogyan Planchonék - ha
tudunk úgy játszani. Kántor Lajos, kolozsvári
kritikus a Peter Brook-féle Szentivánéji álomra
hivatkozott: ilyet kell. „Jó - mondom neki -,
majd

szerződtetünk egy táncmestert, egy tornatanárt,
egy akrobatát... hónapokra összezárjuk a színé-
szeket, hogy mint Brook színészei fel tudjanak
futni a falra, hányják a cigánykerekeket és a
szalto mortalékat!" Nálunk?! Drukkolok, amikor
egy színésznek fel kell emelnie egy gombostűt a
szőnyegről. Azt mondom ilyenkor neki, inkább
ne csinálja, mert közben esetleg megüti a guta.
Mert nem tornázott, elhízott. Milyen nálunk a
totális színész? Megpróbál táncolni, megpróbál
éne-kelni, megpróbál hangszeren játszani - és
köz-ben bebizonyítja, mi mindent nem tud. A
rossz hangú énekesnőt miért erőltessük?
Hacsak nem valami groteszkről van szó. Mi
legyen tehát Shakespeare-rel? Aki nem tud
úszni, azt hiába dobod a mély vízbe, ott nem fog
megtanulni. Nekem tehát Peter Brook nem lehet
modell. De a vízbe azért bele kell menni. Az
erdélyi közönség valami nehéz történelmi
korszak légkörében ül a nézőtéren - és valahol
itt van a színházcsinálók felelősségének
kérdése. Nem igaz az, hogy a gondokkal
küzdő embereknek csak a könnyű szórakozás
kell. Nem. Tartalmas színházat kell adni, ami
válaszolni próbál bizonyos gyötrő kérdésekre.
Kell a vígjáték is. De nem kellenek gügye
dolgok. Nem kell azt mondani, hogy „szegény
emberek fáradtak a munkától, hagyjuk őket
békén". Kell nekik a remekmű, akár fáradtak,
akár nem. Szerintem.

Lejegyezte: Bérczes László

Részletek egy készülőkönyvből


