
Ez utóbbit nem adják olyan könnyen, hát
körömszakadtáig harcol érte. A harc
közben jön rá, hogy már nemcsak magáért,
de ha úgy tetszik, osztályáért is küzd. Így
válik e birkózás a társadalom erőivel
katartikussá, szimbolikussá. Bubik
bravúralakítással lepi meg a nézőt,
játékában minden együtt van: a színház
iránti feltétlen odaadás, a szakma tisz-
telete, némi fennköltség, romantikus
pátosz, de a visszavedleni tudó ember
egyszerűsége is.

Egri Kati Eva doktornője méltó partnere

e haláltánccá fokozódó játékban. Ő az a
nő, aki szerelméért, eszméiért mindent
feláldoz, előbb a karriert, aztán az életét
is, ha úgy szükséges. Egri Kati játéka
visszafogottságában is megsejteti a lélek
belső vívódásait, az alternatívák között
dönteni kényszerülő ember konfliktusainak
terhét. Pregitzer Fruzsinát az Adáshiba
csacsogó Sacija után komoly, megfontolt
nőnek látni nem mindennapi kontraszt.
Pregitzer kivételes átváltozáson esik át az
előadás folyamán, a megcsalt-elhagyott
szeretőből lassan mindent vállaló barát
lesz, aki a végsőkig kitart egykori
szerelme mellett. A bohém festő, Valér
figurájában Dégi Istvánt lát-hatjuk újra,
szuggesztíven, az eszme-emberek
megszállottságával és játékosságával.
Funtek Frigyes Máté öccseként kissé
súlytalanabb a kelleténél, úgyszólván
eltűnik Máté virtuóz jelenléte mellett.
Pápai Erzsi sokat tapasztalt Salgónéja
groteszk színeket is visz a játékba, miként
üde és dekoratív a néhány percnyi
szerepben Rák Kati modellje.

A játék összefogottságában, a drámai ív
felrajzolásában feltehetőleg komoly
szerepe volt Bárdos Pál dramaturgi
munkájának.

Egységes összjátékot látunk, virtuóz
szólóval. Olyan intenzív jelenléttel, mely
valamit megsejtet abból az iszonyúan
életveszélyes aszkézisből, mely a tűz-
vivők sajátja. Eszmehősök tüzei lobogtak
ezen a színházi estén.

Szakonyi Károly: Adáshiba (Játékszín) Díszlet:
Varga Mátyás. Ruhák: Kemenes Fanny.
Rendező: Berényi Gábor.

Szereplők: Márkus László, Komlós Juci,
Csomós Mari, Maszlay István, Pregitzer Fru-
zsina, Lukács József, Funtek Frigyes, Szat-
mári István, Komlós András.

Hubay Miklós: Tüzet viszek (játékszíni Díszlet:
Jánosa Lajos. Jelmez: Borsi Zsuzsa.
Rendező: Vámos László.

Szereplők: Bubik István, Pregitzer Fru-
zsina, Egri Kati, Maróti Gábor, Dégi Ist-
ván, Váradi Balogh László, Funtek Frigyes,
Pápai Erzsi, Rák Kati.

NÁN AY ISTVÁN

Tingli-Tangó

Mrozek-bemutató a Pesti Színházban

Éppen húsz esztendeje mutatta be a var-
sói Wspólczesny Színház Erwin Axer
rendezésében -- s Artur szerepében a
figura értelmezéséhez máig mintát adó
Wieslaw Michnikowskival - Slawomir
Mrozek ma már klasszikus értékű drámá-
ját, a Tangót. Egy éven belül csaknem
minden jelentős lengyel város színházában
műsorra tűzték a darabot, s három év alatt
két és fél millióan látták.

Mi magyarázza ezt a példátlanul gyors
és nagy sikert? Aligha a mű formai tö-
kéletessége, hisz a korabeli kritika a da-

rabot „megnyújtott egyfelvonásosnak"

ítélte, a dialógusokat publicisztikusak-
nak, a figurákat lélektanilag elnagyoltak-
nak találta. Az elragadtatás a dráma sa-
játos lengyel voltának szólt. A ,,lengyel-
séget" természetesen nem nacionalista
módon vagy ilyen felhangokkal kell ér-
telmezni, hanem a jelenség teljes komp-
lexitásában.

Mrozek egyrészt - mint minden jelen-tős
elődje és kortársa - folytatója, to-
vábbépítője a lengyel drámairodalmi ha-
gyománvoknak, másrészt hallatlanul ér-
zékenyen reagál a maga korának társa-
dalmi valóságára. A lengyel irodalom

s benne a drámairodalom - a történelem
nemzetpróbáló sorsfordulói ellenére
megszakítatlan folyamatosságot mutat; az
egymás után következő írói generációk
úgy vállalják és folytatják az elődök
munkásságát, hogy a meglévő értékeket
parafrazálva, persziflálva, vitatva hozzák
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Szilágyi Tibor (Edek), Gobbi Hilda (Eugenia), Ruttkai Éva (Eleonora) és Darvas Iván (Stomil) a
Tangóban

tősnek tartja Witkiewicz és Gombrowicz
hatását: „Witkacyból a Tangóban ott a
szalon, a revolver, s a szalonban a léhűtő és
a hullák. Gombrowiczból a nyelv és a
szereplők filozófiai, pszichológiai szem-
benállása. Alában - a darab leányszerep-
lőjében - van valami Mlodziakównából,
Stomilnak á la Gombrowicz - nincs be-
gombolva a nadrágja. Witkacytól ered az a
meggyőződés, hogy a művész korának
lakmuszpapírja. Gombrowicztól való a
formák harca a jellegtelenséggel, a
koncepciók háborúja a ziláltsággal.
Gombrowicztól való az eltángált Eugeniusz
bácsi is, akit rövidnadrágjában kis híján
visszakergetnek az iskolapadba.
Gombrowicz és Witkacy benne van Mro-
zekben, ahogy Witkacyban is benne volt
Przybyszewski és Wyspianski, Chwistek,
Carnap és a futuristák."

De nem csupán a lengyel elődök hatása
mutatható ki a Tangóban. A dráma
csaknem minden méltatója felfedezi a fő-
hős, Artur rokonságát Hamlettel. Artur egy
sajátos lengyel ellen-Hamlet. „Ő is meg
akarja változtatni a világot - írja a már
idézett jan Kott. Artur így szól a
nagymamához: »Nagymama abban a
világban öregedett meg, amelyben ki-
zökkent az idő.« A nagymama pedig így
Arturhoz: »Miért nem mész kolostorba ?«
Artur, mint Hamlet, az utolsó ideológus, és
mint Hamletet, ebben a shakespeare-i és
artaud-i kegyetlenség színházában, őt is
meggyilkolják. Es utána is megérkezik
Fortinbras, akit itt Edeknek hívnak." (A
szövegrészletek pontosan jelzik, hogyan
épül be egy-egy motívum vagy idézet a
darab struktúrájába.)

A Tangó azonban nemcsak az elődök
felvállalt hatásában sajátosan lengyel, ha-
nem abban is, ahogy írója 196-ban rá-

érzett a társadalomban lappangó feszült-
ségekre. Arra, amit egy másik darabjában, a
Pulykúban így fogalmazott meg: „Nincsenek
eszmék, nincsen általános koncepció, csak
pangás van." Vagy más megközelítésben: az
értékek devalválódására. Stomil a fiával
való vitában egy helyütt kifejti, hogy „a
tragédia a rendít-hetetlen fogalmak
világának legteljesebb kifejezése
évszázadok óta". De a huszadik század
közepére ezek a fogalmak elvesztették
érvényüket. Általános érték-válság korát
éljük, a régi normák - legyenek azok
erkölcsiek, művésziek vagy társadalmiak -
elértéktelenedtek, az újak pedig nehezen és
nagyon sok ellentmondás közepette
születnek. A nagyszülők normáival és
értékrendjével szemben a szülők művészi,
emberi, politikai lázadásukkal
megteremtették a maguk normáit és
értékrendjét, de az is devalválódott, s
helyükbe az unokáknak is ki kell alakítaniuk
a saját rendszerüket.

De honnan merítsen példát az unokák
nemzedéke a maga normáinak és érték-
rendjének megkonstruálásához? Milyen
eszme nevében vállalkozzon a túlélt nor-
mák és értékek elleni harcra? Artur át-fogó
eszme után kutat, de minden, ami eddig
volt, a történelem során lejáratódott. Az
értékek anarchiájával szemben Artur rendet
akar.

Arturt megkérdezi az apja: Mit akarsz
tulajdonképpen, hagyományt?
Artur: Rendet a világban.
Stomil: Csak ennyit ?
Artur: . . . És jogot a lázadásra.

Ám Artur nem találja a lázadás útjait.
Erőfeszítéseinek eredménye: „a jó erő-
szakából megteremti a kispolgáriságot" -
ahogy ezt Nádas Péter írja egy tanul-
mányában. Artur úgy gondolja, hogy az új
normák kialakításához elegendő, ha új
formákat teremt, s ezeket a formákat a
hagyományok újjáélesztésében véli
megtalálni. De rá kell döbbennie, hogy az
új eszmék, az új formák, az új normák
bevezetéséhez erőre is szükség van, az
embereket akaratuk ellenére nem lehet
boldogítani. Elképzeléséhez társat talál
Edekben, a meghatározhatatlan múltú és
státusú ösztönlényben, aki azonban hamar
rájön arra, hogy „a pusztán erő-szakra
épülő hatalom meglehet eszme nélkül is"

(Mészáros Tamás), és végez Arturral,
átveszi az uralmat a család fölött. „Artur
rossz módszerekkel akarta a jót, s ezáltal
utat engedett a rossznak" - állapítja meg a
dráma végkicsengésé-ről Martin Esslin.

A Tangónak erre az összetett probléma-

létre az új értékeket. A mai drámák egy-
egy hőse vagy szituációja, replikája, szö-
vegrészlete számtalan áttétellel és roppant
gazdag utalásrendszerrel kötődik az
„ősökhöz", a múlt század vagy az e
század első felének klasszikusaihoz.

A Tangóban is kimutathatók azok a
hatások, utalások vagy asszociációk,
amelyek a háromgenerációs családmodell
figuráit más drámák hőseivel rokonítják,
vagy amelyek a figurák közötti
viszonyokban, a mű stílusában, atmosz-
férájában, drámai alaphelyzetében, a dia-
lógusokban a hagyományozás megújítva
megtartani elvének érvényességét igazol-
ják. A mű számos méltatója a legapróbb
részletekig hatolva vizsgálta meg a Tangó
figuráinak és motívumainak eredetét.
Maria Czanerle szerint a rendet teremteni
akaró Artur Slowacki Kordiánjának
leszármazottja. Martin Esslin, az abszurd
színház teoretikusa szerint a Tangóban
Witkiewicz és Gombrowicz közvetlen
hatása és drámáinak motívum-rendszere
fedezhető fel leginkább, de Mrozek e
hatásokat úgy dolgozta fel, hogy az előbbi
szerző szürrealizmusával és az utóbbi
abszurd álomszerűségével szemben az ő
művészete groteszken realista.

Jan Kott egyenesen azt állítja, hogy a
Tangó olyan, mintha Witkacy Vízityúk-
jának a folytatása lenne, számára az 1920-
as éveket vizionáló Vízityúk negyedik
felvonásának tűnik az 1965-ben játszódó
Tangó első felvonása: „Alapjában véve a
család ugyanaz maradt. Még a szalon is,
csak romba dőlt. Még a revolvert is
megőrizték, mellyel az öreg Wapor
agyonlőtte magát. Most Tadziónál van,
aki közben nagyon megöregedett, és most
Stomil névre hallgat." Ő is jelen-



világára reagált a bemutató idején oly
érzékenyen a lengyel közönség.

De nem csupán Lengyelországban volt
siker a Tangó. Jan Kott szerint „a Tangó

Lengyelországban játszódik, vagy min-
denütt" - s ehhez hozzátehetjük, hogy
1965-ben és mindig -, tehát a mű gon-
dolataira másutt is rendkívül élénken re-
zonáltak. Az ősbemutatóval szinte egy-
időben Európa számos országában ját-
szották a darabot, s néhány éven belül alig
volt ország, ahol ne aratott volna nagy
sikert a Tangó. Londonban a Royal
Shakespeare Company mutatta be, Pá-
rizsban Laurent Terzieff nevéhez fűződik a
színpadra állítás; Nyugat-Németországban
a féltucatnyi bemutató közül az 1966-os
düsseldorfit az ősbemutató rendezője,
Axel vitte színre; Bukarest-ben Radu
Penciulescu rendezte a dara-bot, s az
utóbbi években Romániában ismét
gyakrabban játsszák a művet (a magyar
színházak közül a nagyváradi, a szatmári s
legutóbb a kolozsvári mutatta be, ez
utóbbi kettőt Tompa Gábor rendezte);
Ausztriától Norvégiáig, Dél-Afrikától
Izlandig, Portugáliától Finnországig se
szeri, se száma a premierek-nek.
Csehszlovákiában 1965-ben, Brnóban volt
az első bemutató, azt jó pár követte 1968-
ig. Magyarországon a Tangót - akárcsak
Mrozek többi drámáját - a színházak
hosszú ideig nem játszották, ugyanúgy
mumusnak számított, mint Beckett drámái.
Az 1967-ben Kerényi Grácia kitűnő
fordításában megjelent drámát kezdetben
több helyen (például Miskolcon)
felolvasószínpadi produkcióként
interpretálták (a Thália Színház tervezett
bemutatója elmaradt!), majd az amatőr
Metró Színpad vitte többször is színre, és
tartotta éveken keresztül mű-során a
darabot. Az első hivatásos szín-házi
előadásra csak 1978-ban került sor, Paál
István rendezte Szolnokon.

A külföldi sikerek azt mutatták, hogy a
darab értékei nem csupán annak „len-
gyelségében" rejlenek. Martin Esslin a
belgrádi bemutató kapcsán így fogalmazta
meg a mű általános érvényét: „A Tangó azt
mutatja be, hogy mi is valójában a
forradalom igazi impulzusa. Ami-kor a
tangó még új tánc volt, Artur szülei azért
küzdöttek, hogy járhassák a tangót. Az út
végén, amikor a tradicionális értékek
elleni lázadás megsemmisített minden
értéket, és semmi sem maradt a nyers,
meztelen erőszakon kívül, eltáncolják a
tangót a civilizált világ romjain." A
jelképes tartalmú tangó s vele együtt az
erőszakot megtestesítő

Edek értelmezése a darab interpretáció-
jának kulcskérdése. Volt, ahol Edek
figuráját különböző diktátorok figuráira
konkretizálták és szimplifikálták (leg-
többször Hitlerére), s volt, ahol Edek az
erőszak diktatúrájának elvont meg-
testesítőjévé vált. (Újvidék - a záró tan-
gót nem Edek járja Eugeniusszal, hanem
az erőszakszervezet véres, henteskütényes
képviselője pisztolylövésekkel kényszeríti
a szereplőket arra, hogy azonos
koreográfiára lejtsék a táncot.)

Paál István szolnoki rendezése egy ge-
neráció tragédiájának önvallomásos áb-
rázolása volt. A darab lényegét tekintve
Paál szigorúan ragaszkodott Mrozek
minden elképzeléséhez, ám a részletek-
ben az írói instrukciókat kiegészítette,
átformálta a saját koncepciójának meg-
felelően. Semmit nem vett el a dráma
komplexitásából, de felerősítette a mű
társadalmi töltését. A színpadtér egyet-len
hangsúlyos pontja a ravatal lett, a szobát a
darab elején a színészek rendezték be,
jelezve, hogy az adott lehetőségeken belül
a mindenkori családok élettereiket maguk
alakítják ki maguknak. A harmadik
felvonás elején azonban az előzőleg
összerámolt bútorokat, kellékeket Edek
rakja szét a maga elképzelése szerint, s a
maga kényelmére rendezi be a teret - ezzel
a rendező előrevetíti a tudatos
hatalomátvételt.

Az, eddigiekből is kitetszik: a Tangó

előadása nem könnyű feladat. Számos
rétege van a darabnak, bonyolult utalás-
rendszere, a modelljelleg és a realitás-
igény kényes egyensúlyára épülnek a szi-
tuációk, ez határozza meg a figurák
jelIegét. Nádas Péter - aki drámaíró-mun-
kásságára meghatározó jelentőségűnek
tartja a varsói Tangó-előadás hatását, s aki
elsőnek írt elemző esszét a műről a látott
produkció alapján -- így foglalja össze a
dráma sokrétűségét: „Ez egy abszurd
család, amely azonban olyannyira
»reális«, hogy mindannyiunkat emlékeztet
saját családunkra. És a legnagyobb
családra is. A nemzetre, a világra.
Történelmi, politikai, pszichológiai, in-
tellektuális s egyben antiintellektuális
dráma a Tangó." Ezt az összetettséget
csak keveseknek sikerül megteremteniük
színpadon.

Am arra is kevés példa van, hogy ebből
az összetettségből semmit se valósítson
meg egy előadás. Ez sikerült Kapás
Dezsőnek a Pesti Színházban.

Elzbieta Wysinska lengyel kritikusnő a
szolnoki Tangóról írt elismerő bírálatában
a magyar színházi ízlést ismerve, a

mű interpretálásakor leginkább fenyegető
s reális veszélyről ezt írja: ,,Elképzelhető
a Tangó magyar színpadon mint formálisan
értelmezett bohózat jellegű társadalmi
vígjáték, de ez végzetesen be-szűkítené a
befogadó perspektíváit" - azaz semmit sem
kapna és értene meg a mű lényegéből.

A Pesti Színházban bohózat jellegű
vígjátékot látunk, e műfajban is szokat-
lanul pontatlan, átgondolatlan, felületes
megvalósításban. Kapás Dezsőt nem érinti
meg a dráma, nem hagyja magát zavartatni
Mrozek gondolkodásától, dra-
maturgiájától, drámai világától. Nem veszi
figyelembe azt, hogy Mrozek darabjainak
jó része - köztük a Tangó

olyan komédia, amelyben a szereplők
ugyan nevetségesen képtelen helyzetek-be
kerülnek, s a többnyire egymás mellett
elhangzó szövegeik hagyományos
vígjátéki poéntechnikát felhasználó klisék
szerint építkeznek, valójában mindez
csupán a felszín, a sajátosan abszurd szi-
tuációkban a bohózati pillanatok is tra-
gikummal terhesek. A komikum és a tra-
gikum hol groteszk, hol abszurd, minden
momentumban egyszerre és egyidejűleg
jelenlévő kettőssége adja e művek egyedi
karakterét. Ha ebből csupán az egyik
elemet valósítja meg a rendező, az
óhatatlanul a dráma meghamisításához
vezet. Kapás számára Mrozek drámája
csak arra alkalom, hogy egy kellemes
vígjátékot rendezzen. A Pesti Szín-ház
színpadán csupán egy jópofa, hóbortos
család idősebb-fiatalabb tagjai ugra-
bugrálnak; ugyanolyan komolytalan Artur
hőzöngése, mint Stomil kísérlete, a
nagymama halála vagy Edek és Eugeniusz
zárótangója. Nincs tétje az elő-adásnak,
mivel minden szereplőt egy-formán
kedves ütődöttnek ábrázolnak.

A dráma elemzésének hiánya a szín-
padra állítás felületességében, az egymás-
hoz és a darabhoz nem illő ötletekben, a
színészvezetés elhanyagolásában, meg-
oldatlanságában érhető leginkább tetten.
Szlávik István díszlete pontosan valósít-ja
meg Mrozek előírásait. A tér s a kellékek
használatában azonban már a rendezői
inkonzekvenciák uralkodnak. Nin-csenek
például kidolgozva a járások, s ez nem
csupán pillanatnyi eligazodási zavart
okoz, hanem a dráma kulcsjelenetét teszi
hiteltelenné. A díszlet határolta térből -
Stomil, Eleonora szobái és az ebédlő - a
színpad jobb hátsó sarkában lévő ajtón
lehet a konyha felé kimenni, illetve a
lakásból távozni. Ha Eugenia ezen az
ajtón megy ki, majd Artur ezt



az ajtót Edekkel bezáratja, akkor a nagy-
mama nem jöhet vissza pár perc múlva
egy másik ajtón Eleonora szobájából,
mert ez egyrészt a színpadi konvenciók
szerint képtelenség, másrészt - s ez a
lényeg - feloldja a bezártság szituáció-ját,
s ezzel a harmadik felvonás csúcsjelenete
válik értelmetlenné.

A kellékhasználat következetlenségei-
re, illetve ötlet- és gagszerűségére szol-
gáljon két példa. A rendező a Stomil

szobájába vezető ajtó fölé mindenféle
tárgyakat rakat egy polcra, csak azért,
hogy amikor az ajtót bevágják, a tárgyak
csörömpölve, nagy derültséget okozva
lehulljanak. A szerzői utasítás-nak
megfelelően a színpad bal oldalán egy
nagy tükör található (ha nem is fali, de
álló). Ennek a tükörnek egyetlen esetben
van kiemelt funkciója: az első
felvonásban Stomil ifjúsága felidézése-
kor nézegeti magát benne. A rendező

azonban ezt kevésnek találja, ezért a tük-
röt a szoba legfontosabb kellékévé teszi,
fontosabbá, mint a ravatalt. Minden sze-
replő a maga módján illegeti magát a
tükör előtt, s különösen az első felvo-
násban a helyzetek nagy részét a tükör
elé szervezi Kapás. Különösen megma-
gyarázhatatlan Artur viselkedése a tükör
előtt. A rendező ugyanis Gálffi László-
val olyan figurát játszat, aki minduntalan
a tükör elé cserkészi magát, s lopva vagy
nyíltan szemléli ábrázatát, ellenőrzi
mozdulatait, gyönyörködik magában. Ha
Artur ilyen, akkor mindaz, amit mond és
cselekszik, merő póz, s ha ez így lenne,
teljesen érthetetlen a darab belső moti-
vációja.

A színpadi zűrzavar egyik legfőbb oka
az, hogy Kapás nem döntötte el: mikor
és hol játszódik a darab. Utaltam rá,
hogy Lengyelországban és mindenütt,
1965-ben, s mindig játszódhat. De hogy
egy-egy előadás konkrétan hol és mikor
történik, azt meg kell határozni, mert
ennek számos kihatása lehet az előadás
egészére. Egyes jelekből arra kell követ-
keztetni, hogy a pesti színházi előadás
Magyarországon és ma játszódik. Más
jelek viszont bizonytalanságban hagy-
nak mind a helyet, mind az időt illetően.
Az a tény, hogy Stomil kísérlete közben
nem a Mrozek által megadott bábjáték-
szöveget mondja, hanem A z ember

tragédiájából vett idézeteket, azt
mutatná, hogy nálunk játszódik a
történet, ha nem sejtenénk: ez is csupán a
sok önálló ötlet egyike. Nem arról van
szó, hogy ne lehetne a Tragédia-részletet
a darab e helyén felhasználni, hanem
arról, hogy ennek a módszernek a
továbbiakban is érvényt kell szerezni,
egy betoldásnak vagy
szövegváltoztatásnak az egész szö-
vegstruktúrára kihatással kell lennie.
Természetesen nem úgy, ahogy azt itt a
színészek teszik: a Mrozek-szövegtől
független, s ahhoz méltatlan, megenged-
hetetlen privatizálások, magánszövegek,
poénok hangzanak el.

Az, hogy Stomil hosszú, ősz sörényét a
68-as diáklázadáskor divatba jött, s a
hazai rockzenészek s hódolóik által ma
is viselt hajpánttal szorítja le, hogy Eleo-
norának punk-frizurája van, s Artur szü-
letésének dátumát keresve 1956 hangzik
el a darabbeli 1940-nel szemben, arra
utalna; a mában vagyunk. Igen ám, de ha
Artur 1956-ban született, akkor ma már
több lenne, mint huszonöt éves, holott
azt állítják róla, hogy ennyi idős (ez nem
csupán pontatlanság, az évszám-ra
utalásnak többletjelentése van!); ha

Eugeniusz (Páger Antal) és Edek (Szilágyi Tibor) tangót táncol a halott Artur (Gálffi László) fölött
(Iklády László felvételei)



komolyan vennénk azt, hogy Stomil
„lázadása" a külsőségekkel jelzett idő-
szakot (1968) konzerválja, akkor egy-részt
nem érthető, miért képvisel egy másfajta
kort - s mindazt, ami ahhoz asszociálható -
a felesége, akinek nem-csak generációs
szempontból, de mint á közös lázadásban
társa, Stomilhoz hasonlónak kellene
lennie, másrészt idő-ben mikorra - talán
1945-re? - helyezzük Eugenia -Eugeniusz
generációjának hőskorát? Lám, egyetlen
átgondolatlan ötlet miatt ideológiailag és
dramaturgiailag jóvátehetetlenül
felborulnak a generációs viszonyok. Sem
egymás között, sem a darab belső logikája
szerint (mi-korra datáljuk például a
tangótáncolás forradalmi tettét?) nem
stimmelnek a korok. Kapás figyelmen
kívül hagyja, hogy egy előadás mához
szóló érvényessége soha nem azon múlik,
hogy napra-készen aktualizáljuk-e a
cselekményt.

A Tangó realista dráma a hely- és idő-
kezelés, az események logikája és az ab-
szurd játék természete szerint, s komédia
az abszurd alaphelyzetek alapján. De ha a
realizmus csupán a szereplők szösz-
mötölésében, s nem a figurateremtésben, a
darab belső rendjében nyilvánul meg, ha a
komédia kimerül a kabaréhumorban vagy
az olyan megoldásokban, mint Eugenia
rongybábuként való ide-oda taszigálása,
akkor az előadás -- mint a pesti színházi -
sem nem realista, sem nem komédia.

A színészek, ahányan vannak, annyi-
féle stílusban, modorban, annyiféle esz-
közt felhasználva játszanak. Egyetlen
közös vonásuk van az alakításoknak:
pszichológiailag hiteltelen jelzett figurák
jelennek meg a színpadon. Szájbarágós,
didaktikus eszközökkel az első perctő!
kezdve azt mutatják meg a színészek, hogy
milyeneknek kell látnia a nézőnek az
alakokat. Nem egy-egy magatartás
képviselői a figurák - ennek ábrázolása
összeegyeztethető lenne a Mrozek-darabok
modelljellegével -, azaz nem egy-egy
gazdagon jellemzett egyéniség egyik vagy
másik meghatározó jellegzetességét emelik
ki a színészek, csupán magatartáskliséket
mutatnak be. Nem arról van szó, hogy a
parádés szereposztású elő-adás színészei
ne tudnának megtenni mindent a komplex
figuraábrázolás érdekében, hanem arról,
hogy ezt nem kívánja meg tőlük a rendező,
sőt láthatóan ki-ki magára hagyatva
dolgozta ki szerepét. Méltatlan lenne a
kitűnő színészcsapat minden tagjával
szemben, ha az előadás bohózattá válásáért
elsősor-

ban őket okolnánk, de az egyes figurák
elrajzolásának következményeit szóvá kell
tenni.

Gobbi Hilda Eugenia zugivó, kártyás
voltát kitűnően ábrázolja, ám részben
elszenvedője, részben maga is létrehozó-ja
a bohóságoknak. Amikor Stomil és Artur
ide-oda rángatja, s ezen kell nevetnünk,
akkor Gobbi Hilda egy rossz el-képzelés
áldozata, amikor viszont Eugenia halálra
készülődését a színésznőre jellemző apró
gesztusokkal teszi nevetségessé,
hozzájárul a dráma komolytalanná
tételéhez.

Páger Antal szerepfelfogása teljesen
elhibázott. A színész alakítása egy kom-
mersz vígjátékban elementáris hatású
lenne, de itt épp a figura lényegével marad
adós - ismétlem: nem függetlenül a
rendezői átgondolatlanságoktól.
Eugeniusz, a rövidnadrág-viselés jogát
kivívó nagybácsi az örök megalkuvó, a
kispolgáriság pregnáns képviselője, a
minden-kit kiszolgálni kész
meghunyászkodó. Ha viszont Eugeniusz
csak egy kedélyes öregúr mint amilyennek
őt Páger mutatja , akkor hatástalan a
befejezés, akkor a nagybácsi engedelmes
behódolása Edeknek, s az utolsó tangó
csupán egy gag, s nem a dráma súlyos
végkicsengését magába sűrítő metafora.

Abban, hogy az előadás mint vígjáték
szórakoztató, nagy szerepe van Darvas
Ivánnak, aki Stomilt, a művészi kísérletek
megszállottját, a szájhős entellektüelt
játssza. Poéntechnikája, szövegkezelése,
gesztusrendszere önmagában pontosan
végiggondolt szerepépítkezésről tanús-
kodik, a figurában ön- és stílusparódia
éppen úgy felfedezhető, mint a szerepet és
a maga helyzetét kissé kívülről szemlélő
rezignáltság. Rég lehetett ennyire
felszabadult játékot látni Darvas Ivántól,
de komédiázása megszabta az előadás
alaphangját, így nem kis részben a színész
is felelős a dráma mélyrétegeinek
kibontatlanságáért.

Ruttkai Éva alakítását, színpadi maga-
tartását alapvetően meghatározza a szá-
mára kitalált kötött ruhácska és punk-
frizura (Kemenes Fanny tervezte a jel-
mezeket). Bakfiskodásával csak az elő-
adás vígjátéki koncepciójába tud beillesz-
kedni - korántsem a Darvaséhoz hasonló
egyenletes s z ín vonalon.

Eszenyi Enikő szereposztási melléfogás.
Sem a vígjátéki, sem a mrozeki
funkciójának nem tud eleget tenni. Egy-
síkú, szövegfelmondásra szorítkozó ala-
kítása felborítja a dráma belső egyen-
súlyát. A második felvonás nagy része

például Artur és Ala kettősére épül, de
mivel a színésznő Alaként csak végszavaz
a partnerének, a felvonás ezen része méla
unalomba fullad. A látszólag passzív
Álának különben rendkívül fontos
dramaturgiai funkciója van, az ő visel-
kedése, a kellő pillanatban unokatestvé-
rének odavetett, bosszúból eredő meg-
jegyzése „En megcsaltalak Edek kel"
taglózza le képletesen Arturt, mielőtt
Edek valójában is leütné a fiút. Ennek a
funkciónak az érzékeltetéséről termé-
szetesen szó sem volt ebben az előadás-
ban.

Gálffi László árnyalatlan alakítást nyújt
Artur nem könnyű szerepében. A rendező
egzaltált és infantilis alakot játszat
Gálffival, akinek állandóan felfűtött
állapotban kel! lennie. A színész fortis-
simóban kénytelen végigmondani a sze-
repét, s ebben az erőszakolt állapotban
nem lehet sem érzelmeket, sem indulato-
kat megmutatni, nem lehet egy figura
belső tartalmait árnyaltan ábrázolni. A
szerepmegközelítés Arturt komolytalanná
fokozza le, s így eleve súlytalanná válik
egyrészt a fiú rendteremtő igyekezete,
másrészt összecsapása Edekkel. Artur
bukásán ebben az előadásban csak
egyetértőn mosolyoghatunk. Am Mrozek
drámája nem erről szól!

Szilágyi Tibor alkata, színészi habitusa
alapján ideális Edek lehetne. A színész
hibátlanul meg is oldja a dráma kulcs-
szerepét, ő az egyetlen, aki beállhatna egy
Mrozek-drámát valóban megszólalgató
előadásba is. De itt láthatóan vissza-fogja
eszközeit, hiszen ebben az előadásban
csak takarékos megoldásokra van szükség.

A pesti színházi Tangó súlyos művészi
kudarc. Ez a kudarc több, mint egy elő-
adás félreértéséből adódó fiaskó - amely
ugyanakkor nem jár anyagi csőddel, hi-
szen a vígjátékra kiéhezett közönség
megtölti a nézőteret -, mert ismerve a
hazai műsorpolitikai gyakorlatot, Mrozek
műve hosszú éveken keresztül nem kap
esélyt arra, hogy a dráma valódi értékeit
kibontó, megrázó, nemcsak szórakoztató,
hanem gondolkodtató elő-adásban is
látható legyen.

Slawomir Mrozek: Tangó (Pesti Színház)
Fordította: Kerényi Grácia. Díszlet: Szlávik
István. Jelmez: Kemenes Fanny. A rendező
munkatársa: Heitler Mariann. Rendező:
Kapás Dezső.

Szereplők: Gobbi Hilda m. v., Páger An-
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