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badszájúan nyers, kortársi kifejezéseket ültettek a
szövegtestbe, jelenetdarabkákat helyeztek át, s
Alfieri szövegét gyilkosan ironikus záradékkal
egészítették ki. Az elekromos szerkentyűk élet-
mentő kalodájába zárt, megrokkant ügyvéd tele-
fonos tanácsadást tart a szexuális eltévelyedé-
sek jogi megítélésének lehetőségeiről. Bánffy
György visszafogott rezignációval, alázattal és
öniróniával formálja szikárrá a gyötrelmessé
nyomorított életű jogász figuráját; míg Vándor
Éva rebbenő tekintetű, reménytelenségbe bele-
fásult, kiégetten lázadó asszonyt formái Beatrice
alakjából.

Itt is, minként Kaposvárott, jelentékeny sze-
repet kap a játékban egy előtérbe tolt, lerobbant
hűtőszekrény: söröket vesznek elő belőle, szün-
telenül csapkodják-nyitogatják, családtagként
szidalmazzák. Mindkét előadásban az Újvilág
groteszk szimbóluma, a fogyasztói lét valóságos

A Tangóval kapcsolatban legelőször azt a
kérdést kell föltennünk, hogy mit mondhat
nekünk 1997-ben Magyarországon Mrožek
1964-ben született és lassan klasszikussá
váló abszurdja. A Tangó cselekményét
- amelyben a normák és hagyományok
nélkül élő családot a fiatal Artur akarja megváltani
a formák, majd az eszme segítségével, de
végül a nyers erőszakot képviselő Edek kezébe
kerül a hatalom - csak egyetlen szempontból
nézve értelmezhetjük: a fasizmus, illetve ma már
a kommunizmus történelmi kialakulásának
groteszk parabolájaként. A Tangó erénye, hogy
ennél az egyszerű történelmi-politikai
párhuzamnál bonyolultabb értelmezési rétegeket
is kínál a befogadó számára. A politikum mellett
jól kidolgozott társadalom-lélektani típusokat
sorakoztat fel, s mindezt dramaturgiailag a
bohózat elemeire építi. Egyik összetevő sem
eléggé meghatározó azonban ahhoz, hogy egy
színházi előadást egyedül rá lehessen építeni: a
politikai vonatkozások erőltetése s egy adott
korhoz kötése végtelenül sematikussá tenné az
előadást, míg több példa

Szegedi Erika (Eleonora), Tábori Nóra (Euge-
nia), Blaskó Péter (Stomil) és Kaszás Attila
(Edek)

és imaginárius megtestesítője. Mire kifizetik az
utolsó részletét, fölmondja a szolgálatot. Míg
zakatol, kitárt ajtaján át kékes hullaházi fény vetül
a játékszínre.

Arthur Miller: Az ügynök halála (Csíky Gergely Színház.
Kaposvár)
Fordította: Ungvári Tamás. Díszlet: Ágh Márton. Jel-
mez: Rajnai Gitta. Zene: Dévényi Ádám. Rendező: Zna-
menák István.
Szereplők: Kovács Zsolt, Tóth Eleonóra. Lecsó Péter,
Keszég László, Kocsis Pál, Ébl Helga, Spindler Béla,
Szarvas József, Serf Egyed, Kovács Magdolna, Tóth
Richárd, Megyes Melinda, Antal Márta.

Arthur Miller: Pillantás a hídról (József Attila Színház)
Fordította: Máthé Elek. Díszlet: Paseczky Zsolt. Jelmez:
Benedek Mari. Rendező: Gaál Erzsébet.
Szereplők: Bánffy György, Mihályi Győző, Vándor Éva,
Kecskés Karina f. h., Kaszás Géza, Szakács Tibor m. v.,
Vész Ferenc, Szalai József.

azt jelzi, hogy a Tangó csak bohózatként sem áll
meg a színpadon (bizonyíték erre a sikerületlen
1985-ös pesti színházi előadás, valamint az
1993-as nyíregyházi is, amely társadalmi vígjá-
tékot akart csinálni a darabból).

A Tangó értékállóságát mutatja, hogy ma, a
nagy kelet-európai rendszerváltozások és a kom-
munizmus döglött oroszlánjának évek óta tartó
rugdosása után is élnek a dráma üzenetei a rend
és a rendetlenség (merész gondolati csavarral a
konzervativizmus és a liberalizmus) értelméről, a
világtól elrugaszkodott gondolkodásról, de
legfőképpen az eszmék, értékek, normák hiá-
nyának fenyegető következményeiről. Szokták
ugyanis mondani, hogy a tartós értékválság ép-
pen megfelelő táptalaj a diktatúra kifejlődéséhez
azaz akár a mai zűrzavarban is elképzelhető,
hogy Edek egyszer csak fellép a szépen megte-
rített asztalra.

Tompa Gábor, a Kolozsvári Magyar Színház
igazgató-főrendezője régóta kapcsolatban áll
Mrozek Tangójával, hiszen 1981-ben a bukaresti
főiskolán rendezte meg, négy évvel később pedig
Kolozsvárott. A mostani pesti színházi elő-adás
lényegében ez utóbbi gondolatmenetét és
felépítését követi. Ugyanakkor színházszocioló-
giai szempontból is érdekes vállalkozás abszurd
drámát a Váci utcai színház javarészt polgári
közönsége előtt bemutatni (igaz, a Pestiben már
korábban is kísérleteztek hasonlóval, de abszurd
mű elég ritkán aratott sikert). Az előadás első
negyedórájában most is érezni a közönség
visszafojtott döbbenetét a szokatlan játékmód, a
furcsa díszletek lés a torz jelmezek miatt. A rá-
hangolódási fázis után azonban az előadás lé-
pésről lépésre magához köti a közönséget, s nem
is ereszti el egészen a befejezésig.

A játéktér összevissza berendezése (Both
András) avítt polgári szalont idéz, ahol Mrožek
hangsúlyozott instrukcióinak megfelelően meg-
található a jelképes értékű menyasszonyi ruha, a
gyerekkocsii, Eugeniusz bácsi évtizedek óta nem
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hordott lovaglónadrágja és persze a díszes rava-
tal is, amelyre Artur büntetésül fölfekteti a ren-
detlenkedő nagymamát. A ravatalhoz hasonló
predesztináló jelentéssel bír az ajtóra felakasztott
nyúlánk bábu is, amely - legalábbis az én értel-
mezésemben - Artur végét és Edek erőszakos
hatalmának eljövetelét előlegezi (bár más forrás-
ból tudom, hogy a bábuval a rendező csak
Stomil, az apa egyik régebbi művészi kísérletére
utal, értelmezésemet ennek ellenére is fenntar-
tom). A reális vonatkozások gyengítését szolgál-
ja a tér torzítása a két hátsó ajtó közötti különb-

séggel: a vörös függönnyel letakart bal oldali ajtó
ormótlanul magas, míg a középen lévő a szokott-
nál jóval alacsonyabb, ám rendkívül széles. A
ravatal több funkciót is betölt az előadás folya-
mán: a művészetre felesküdött apa színpadnak
használja, a csábító Ala itt próbálja rávenni az
eszmékbe belegabalyodott Arturt a férfias cse-
lekvésre, s a kipárnázott emelvény végül igazi
hivatását is betölti, amikor a nagymama szépen,
természetesen ráfekszik, és csak úgy, mindenki
szeme láttára meghal. Figyelemre méltó a szín-
padi látvány változása, amikor Arturnak és se-

gédjének, Eugeniusz bácsinak hatalomátvétele
utána bútorokra a rend látszatát keltő fehér huzat
kerül, de alatta ott marad a korábbi rendetlenség.

A közönség kezdeti megrökönyödését felte-
hetően leginkább a színészek hajmeresztő kiné-
zete okozza. A jelmezek (Király Anna) ugyanis
ebben az esetben jócskán túllépnek az egyszerű
jellemzés és praktikusság szempontjain, és rikító
hangsúlyosságukkal igazi látványelemmé válnak.
Az előadás stilizált világának kialakításában
fokozott szerep jut a színész testét néhol eltorzító
ízléstelen ruhakombinációknak vagy éppen a leg-
egyszerűbb eszközökkel jellemző öltözetnek. Ka-
szás Attila „edekségét" nagymértékben Király
Anna groteszk jelmeze határozza meg: kék-fehér
csíkos, ujjatlan póló, a lábakat idétlenül elvéko-
nyító feszülő farmer, sárga zokni és fehér bőr-
cipő. A bricsesznadrág a magasított sarkú cipő-
vel furcsa manószerű alakká formálja Tábori Nó-
rát (nagymama), Harkányi Endre (Eugeniusz bá-
csi) elegáns felsőruhája mellé rövidnadrágot vi-
sel, Blaskó Péter (Stomil) pedig vásári komédiá-
ba illő nagy pocakot kapott. E harsány jelmezek-
kel szemben Arturt kékesszürke Mao-öltönybe,
Alát pedig egyszerű fehér hálóingszerű ruhába
öltöztették. Az előadás vizuális hatását gazdagítja
az is, hogy a szereplőket alkati szempontból is
szerencsésen válogatták össze. Az aprócska
nagymama, a szikár, vékony Artur a mellé szegő-
dő törpe Eugeniusszal, a finom Ala, az életerős
anya, a kövér és idétlen mozgású apa, valamint
Edek, a két lábon járó kandúr különböző variáci-
ókban rendkívül hatásos színpadi összképeket
hoznak létre.

A Tangó drámai világa szándékoltan nem reális
térre és helyzetekre épül, s ezen belül a szerepek
sem valós emberi jellemeket ábrázolnak, inkább
viselkedésformák megszemélyesítői. Am éppen a
dráma több lehetséges értelmezési rétege miatt
ezek az alakok egy-egy jelzésben emberi
személyiségként is megnyilvánulnak. A stilizált-
sághoz szükséges elemelt beszédmódot Blaskó
Péter uralja a legmagasabb szinten. Végig érzi és
érezteti, hogy Stomil csupán a szerző által moz-
gatott marionettfigura, a „szent művészetre" fel-
esküdött dilettáns emblematikus alakja. Néhol a
vásári bábjátékok kövér hőbörgőire emlékeztet,
de Blaskó jól aknázza ki az emberi vonások meg-
mutatására kínálkozó lehetőséget is, amikor
hosszas elméleti fejtegetés után bevallja
Arturnak, hogy bár a feleségével háló Edek ellen
sem-milyen ésszerű kifogást nem tud felhozni, de
szíve szerint már régen kicsinálta volna a koszos
kezű házibarátot. Szegedi Erika Blaskó erőteljes

Artur: Alföldi Róbert
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eszközeinél finomabban, de hasonlóképpen ha-
tásosan használja a realista színészi hagyomány-
tól eltérő beszédmódot. A karakteres Harkányi
Endre inkább az egyszerű bohózati komikumra
alapoz; érthető, hiszen ebben a hatalomhoz tör-
leszkedő figurában sok életszerű emberi vonás
van. Tábori Nórának csak egy-két rövid megnyil-
vánulásra van lehetősége, ám a gyerekes nagy-
mama halála előtt eléri a természetes bölcsesség
állapotát, s az előadás fordulópontján ő tart tük-
röt a többiek elé, amikor felteszi a kérdést: „Kik
vagytok ti?" Az Alát alakító Balázsovits Edit
teljesen érzéketlen az előadás egészét
meghatározó stilizált játékmód iránt, s a puszta
nőiességen kívül semmilyen más vonást nem tud
felrajzolni Ala szerepében. Alföldi Róbert
Arturként a tőle már ismert kiabáló, hisztérikus
figurát alakítja. Újra kiderül, hogy nem tud
következetesen részeget játszani, de a
hatalomról szóló monológ köz-ben ügyesen
alakul át kegyes prófétából félőrült diktátorrá, s
teszi végül idézőjelbe az egész beszédet egy
utolsó, komikus hangsúllyal. A rendezés Artur
alakjában leginkább a mindenen át-gázoló
elméleti forradalmárt hangsúlyozza; az azonban,
hogy a józan belátását elvesztő anti-Hamlet is
tulajdonképpen jót akar, nem érvénye-sül
eléggé. Edek figurája ezzel szemben - ha

Térden járt tangó (Koncz Zsuzsa felvételei)

lehet ilyet mondani - rokonszenvesebb a kelleté-
nél. Kaszás Attila az előadás nagy részében mint-
ha letompítaná az Edek zűrzavaros lelkében
szunnyadó sötét erőket, s a figurát inkább szere-
tetre méltó, bugyuta „természet gyermekének"
ábrázolja. Észrevétlenül tesz-vesz, ruganyos lép-
tekkel ólálkodik Ala körül, és ahogy Eleonora
mondja róla, „amikor leül, úgy ül, mint maga az
ülés, egyszerűen, de tökéletesen". Bár sok
rosszat mondanak el róla, jelenléte kezdetben
nem zavarja érezhetően a többieket. Igy minden-
esetre jóval nagyobb a .meglepetés, amikor
erőszakkal átveszi a hatalmat. Az erőszak egyéb-
ként nem annyira Edek tetteiben nyilvánul meg
(a szerző hangsúlyozott instrukciói ellenére Artur
leütése például nem elég hiteles és brutális),
sokkal inkább tetten érhető Kaszás egyetlen
fenyegető mondatában, amikor hatalomra kerül-
ve üvöltve szólítja fel Eugéniuszt cipője kifűzésé-
re. Az eredeti szöveghez toldott színpadi b...
meg itt igazán helyén van, és kellő nyomatékosító
erővel bír.

A logikusan és gördülékenyen felépített elő-
adás sikeresen oldja fel a közönség kezdeti ide-
genkedését, megnevettet, majd észrevétlenül ve-
zet át komorabb gondolati mezőkre. Tompa Gá-
bor rendezése finom kézzel fejti ki a darab ab-
szurd, komikusi és tragikomikus vonásait. Ma
már azonban úgy tűnik, hogy politikai-történelmi
nézőpontból a befejezés nem hat kellőképpen.
Tompa ugyan kicsit átdolgozta a zárlatot, így a
befejező tangót nem Edek és Eugeniusz táncolja,
hanem a térdelőalakok rángatóznak egymaguk-
ban a rádió hangjára, miközben Edeknek már
csak a hangja hallható. Megjelenik egy fényké-
pezőgépét kattogtató fotós is (mediátor?), s a
végén fehér lepel olvasztja eggyé az egész társa-
ságot. A Tangóból mai szemmel azonban inkább
Edek észrevétlen hatalomra jutásának mechaniz-
musa az érdekes, semmint egy beköszöntő szoft-
kommunizmus vagy bármilyen más tiltó-engedő
diktatúra lényegének közhelyes felvillantása.

Sławomir Mrožek: Tangó (Pesti Színház)
Fordította: Kerényi Grácia. Díszlet: Both András. Jel-
mez: Király Anna. Dramaturg: Visky András. Rendező:
Tompa Gábor.

Szereplők: Tábori Nóra, Harkányi Endre, Blaskó Péter,
Szegedi Erika, Alföldi Róbert, Balázsovits Edit, Kaszás
Attila.


