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Térden járt tangó

Mrozek-bemutató Kolozsvárott

Tompa Gábor kolozsvári Tangó-rende-
zésének kulcsfogalmait az előadáshoz írt
bevezetőjének néhány mondata tartal-
mazza. Ezek szerint Mrozek „kegyetlen
komédiájának deheroizált hősei, ezek a
tisztán látó és tehetetlen, ártatlan és aljas,
nagylelkű és alattomos, érzelgős és szá-
mító emberek örökös önámításban élnek.
Ez a mű az ellentétek egységének példája,
amelyben a rend és a rendetlenség, a
realizmus és a formalizmus, a cselekvés és
a stagnálás, a szabadság és s
szolgalelkűség egyetlen folyamatnak a
pólusai. (...) Az eszmék zűrzavara és az
eszmények hiánya az a talaj, amelyben a
nyers erőszak diktatúrája bármikor fel-
ütheti a fejét, s a brutális pusztítás öniga-
zolást találhat".

Á rendező az elemző és színpadra állító
munka kezdetekor a dráma gondolati és
dramaturgiai lényegét fogalmazta meg,

s ebből kiindulva olyan előadás született,
amely ha nem is mindig az író instrukcióit
betartva, de mindvégig Mrozekhez hűen
mutatja be egy család - s amit az
szimbolizál: egy nagyobb közösség - sor-
sának kegyetlen s végül groteszk tra-
gédiába torkolló komédiáját. Az önámí-
tásban élő hősök vergődését, lavírozását,
nekibuzdulását és visszahőkölését áb-
rázolva megért és elítél, kinevettet és
szánakozást ébreszt, de nem ad felmentést
egyetlen szereplőjének sem, hiszen min-
dőjük egyszerre alakítója és szenvedője a
maguk és a család életében bekövetkező
változásoknak. Minden részletében pon-
tosan kidolgozott realista előadás a Tangó,
amely egészében mégsem csak a részletek
egysége; a közösség széthullása kapcsán
áttételesen, a realista módon megjelenített
események felszíne mögötti lényeges
összefüggéseket érzékeltetve-feltárva
egyetemes érvényű, nagyon aktuális
jelenségeket tudatosít.

Az előadás stílusát, a rendezőnek a
darabhoz való viszonyát már a játéktér
megkomponálása kifejezi. Stefan Maitec
díszlete struktúrájában, lényegét tekintve
a mrozeki elképzeléseknek megfelelő, de
részleteiben attól eltérő. A színpadot
balról tömör, kazettás fafal, jobbról

fémháló határolja. A fémháló a világítás-
tól függően áttetsző vagy tömör hatású.
Hátul, jobboldalt egy szekér áll a néző-
térre merőlegesen, ez a nagymama rava-
tala, de ez Artur és Ala második felvo-
násbeli nagy jelenetének is a helyszíne. A
fafal előtt hosszú kanapé áll - ezen fekszik
a befejezést megelőzően Stomil, itt
hangzanak el az Eleonora és Ala közötti
párbeszédek-, a fal egyes kazettái forgó-
ajtószerűen kifordulnak: egyes szereplők
bizonyos szituációkban ezeken az ajtókon
keresztül közlekednek. Hasonló ajtó vezet
a díszlet bal oldali hátsó falán Stomil
szobájába. Ezek az ajtók lehetővé te-szik,
hogy a szereplők váratlanul, szinte a
falból kilépve jelenjenek meg, illetve
ugyanígy tűnjenek cl a színről. Ez
összhangban van a jobboldali tér fél átte-
kinthetetlen járásrendszerével. A játék-
teret mintha egy rejtélyes, kafkai at-
moszférájú nagyobb térbe helyezték volna
bele, a kint és a bent határai elmosód-nak,
a ravatalszekér egy része a falmélyedésbe
vész, a színpad fölött körbefutó erkély
van, ahonnan Artur szónokol a játéktér
lépcsőzetesen ereszkedve a néző-térrel
egybefolyik. Á „szobában" külön-ben a
mrozeki instrukcióknak megfelelő
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berendezési tárgyak, kacatok találhatók
az előírt rendetlenségben.

Hosszú, kitartott csenddel kezdődik az
előadás. Eugenia, Eugeniusz és Edek ül
az ebédlőasztalnál és kártyázik. Egy-egy
licitet végsőkig feszített várakozás,
feszült csend előz meg. Tompa Gábor
többször él az egyes epizódok kimereví-
tésének-kiemelésének metódusával, pél-
dául Eugenia halálakor, Ala és Edek
„menyasszonyifátyol-táncánál" vagy a
befejező jelenetben. Ilyenkor a cselek-
mény látszólag megáll, időben szinte az
elviselhetőség határáig megnyúlik a jele-
net, a mozdulatoknak, a szavaknak, a
gesztusoknak, a csendnek hihetetlenül
megnő a súlya, következésképpen az
epizód jelentősége is az írott drámán be-
lüli funkciójához képest. (Emlékezzünk:
Szőke István kaposvári rendezéseiben,
például az Erd ő b e n vagy A pi r o s
bu g y e l l á -

risban élt hasonló módon ezzel az at-
moszférateremtő és hangsúlyozó rendezői
megoldással.) Ezt azonban csak olyan
színészekkel lehet megcsinálni, mint ami-
lyenek a kolozsváriak, akik képesek je-
lenlétükkel kitölteni, megemelni s egy-
ben hitelesíteni is a megnyújtott epizód
minden pillanatát. Ez természetesen nem
mindig és nem mindenkinek sikerül egy-
formán, emiatt ez a megoldás nagyon
kiélezett helyzeteket eredményez, s alig
tetten érhető színészi lazítás, indiszpo-
náltság, a közönség és a színészek közötti
összhangban megmutatkozó zavar
hatására a kívánt feszültség elenyészhet.

Különösen kritikus ebből a szempont-
ból a kezdőkép beállítása, ugyanis ennek
mindenkori színészi intenzitásától és
közönségfogadtatásától függ az elő-adás
egészének sikere. Az első felvonás
szándékosan kicsit lassú, részletező, s
csak később gyorsul fel az előadás. Tom-
pa Gábor úgy építkezik, hogy csak a be-
fejező kép megfejtésétől visszafelé igazo-
lódik sok minden az előzményekből. Ez a
módszer nagyon pontos expozíciót
követel. A kártyázásjelenettel teremti
meg a rendező az előadás vibráló légkö-
rét, egyszerre triviális és intellektuális
humorát, a komikum és tragikum szün

telen egymásba játszatásából következő
fájdalmas alaphangját. A jelenetek a lé-
lektani realizmus igényével mérve pon-
tosak és hitelesek, a személyek közötti
kapcsolatok, azok változásai a p r ó rész-
letekig menően kidolgozottak, de a rész-
letek pontossága mögött mindig érződik,
hogy a rendező a darab egészében gon-
dolkodik. Minden színészi-rendezői meg-
oldásnak jól meghatározott funkciója van,
de nem a konstrukció, nem a kiszá-
mítottság, hanem a természetesség, a
dolgok magától értetődöttsége dominál az
előadásban.

Nagyon következetes a szerepek elem-
zése és színészi megvalósítása. A leg-
megrendítőbb Barkó György Eugeniusza.
A nagybácsi maga a megtestesült
konformizmus, mindig oda áll, ahova az
erőviszonyok alakulása szerint állnia kell,
mindig annak ad igazat, aki az erősebb,
azt szolgálja ki, aki éppen a helyzet ura,
miközben őrizni próbálja szuverenitását,
múltjára hivatkozik, és hiszi, hogy
meggyőződésből cselekszik úgy, ahogy a
körülmények alakulása folytán cselekedni
kényszerült. A kitűnő színész Eugeniusz
összetett figurájának minden árnyalatát,
többszöri metamorfózisát tökéletesen
ábrázolja. Az ő alakításában fonódik
össze a legteljesebben a komikum és a
tragikum, a realizmus és a stilizáltság, a
trivialitás és az intellektualizmus. Az
egyszerre szánni és kikacagni való alak az
előadás befejezésekor egy-szerre és
egyértelműen tragikussá válik, s
színészileg jórészt neki köszönhető az
előadás katartikus élménye.

Csiky András játssza Stomilt, a „kísér-
letező" művészt; különösen a szerep ko-
mikumát bontja ki sokrétűen. Egy rend-
kívül jellemző értelmiségi magatartás
torzképét rajzolja meg, amikor Stomilt a
valóság elől menekülő, különböző ál-
arcok mögé bújó, a realitás tényeit elvic-
celő figurának mutatja. Csiky végig meg-
marad egy pontosan kidolgozott és ha-
tásos komikus figura keretei között, de
azt is érezteti, hogy viselkedése csak a
felszín, ám hogy mi lehet s egyáltalán a

sok alakoskodás után maradt-e még va-
lami a mélyben, az nem derül ki. Artur
nem könnyű szerepét Keresztes Sándorra
bízta a rendező. A fiatal színész külsőre
talán nem az a társadalmilag retardáltatott
fiatalember, aki infantilis módon
lázadozik a környezete ellen. A szerep
meglehetősen egysíkú, Artur változásai
sokkal inkább dramaturgiai, mintsem
pszichológiai indíttatásúak. Mivel
cselekedetei lényegében nincsenek
kellőképpen motiválva, sőt tulajdonkép-
pen végig azonos attitűdöt képvisel a
figura, igen nehéz hitelesíteni a szerepet.
A rendező és a színész a megírt alaknál
kezdetben tétovábbra, később elszántabbá
formálja Arturt, ezáltal a szerep íve
erőteljesebben rajzolódik ki. Határozott
fejlődése van így a figurának, s míg Csiky
a komikumot hangsúlyozza inkább a
szerepében, Keresztes a tragikumot. Hiába
mosolygunk-nevetünk Artur meg-
nyilvánulásain, érezzük-tudjuk, hogy ma-
gatartása, elvei, értékkutatása, változta-
tásóhaja az adott közegben eleve csak
tragédiába torkollhat.

Különösen pontos és az előadások
többségével szemben itt fontossá tett
szereppé nő Aláé. A második felvonás
általában a Tangó-előadások mélypontja,
az első felvonás komédiázása és a harma-
dik feszültté válása között olyan páros
jelenetek sora található, amelyek első-
sorban gondolatilag lényegesek, ám dra-
maturgiai szempontból a darab többi
részéhez képest kevésbé megoldottak.
Mindenekelőtt Artur és Ala fél felvonás-
nyi kettősére érvényes ez. Ennek életben
tartása csak akkor lehetséges, ha nagyon
pontosan van kidolgozva Ala figurája, a
darabban. elfoglalt helyzete, a két fiatal
kapcsolata. Tompa Gábor több síkon, több
kapcsolatban is tisztázta Ala funkcióját.
Mindenekelőtt rendkívül erőteljesen
exponálja Ala megjelenését, illetve
Arturra tett hatását. Majd kiemelt tér-beli
helyen, a szekéren játszatja a második
felvonásbeli hosszú jelenetüket,
felerősítve a két fiatal egymásra
találásának, egymást megkívánásának
motívumát. A kibontakozó kapcsolatot
Edek hangsúlyos megjelenése töri szét.
Tompa Gábor e figura megjelenésétől
kezdve érzékelteti, hogy a lány nemcsak
Arturt foglalkoztat-ja, hanem Edeket is.
Igen erőteljessé válik a harmadik
felvonásban Ala és Edek pár szavas
beszélgetése, a menyasszonyi fátyol
feltevése erotikus színezetet kap. Nagyon
finoman jelzett konfliktus bontakozik ki
Eleonora és Ala között, a két nő a három
férfi birtoklása miatt is szem-
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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


