
A KOLOZSVÁRIAK ANGLIÁBAN
A KOPASZ ÉNEKESNŐ SAJTÓVISSZHANGJA

A szerzői utasítás szerint lonesco képtelen
komédiája angol középosztálybéli közeg-ben
játszódik, ahol „az angol Mr. Smith angol
papucsot visel, angol pipát szív, angol újságot
olvas angol tűz mellett." Köze-
lében a „tipikusan angol Mrs. Smith angol zoknit
stoppol a hosszú angol csendben".

Tompa Gábor és romániai magyar társulata
nem így látja A kopasz énekesnőt. A fény egy
porcelánbabákkal megrakott polcot világít meg.
Majd ez felemelkedik, s egy hófehér szobát lá-
tunk, hátul forgóajtó. Zenedoboz hangjaira vilá-
goskék ruhás bohóc táncol. Majd egy játékdo-
bozból előmászik Mrs. Smith, sárga, szalagokkal
agyondíszített ruhában, ami Jane Austin korá-
ban is ódivatúnak számított volna. Odacsicsergi
magát Mr. Smithez, aki egy karosszékben ameri-
kai újságot olvas, s a darab kezdetét veszi.

Mi folyik itt? Miért a bolondság megédesíté-
se? Nos, hiba lenne higgadtan hagyományos
előadásra számítania romániai Erdélyből érkező
társulattól, amely némi rezignációval Kolozsvári
Magyar Színháznak nevezi magát. Számukra
Ionesco nem pusztán a valaha divatos műfaj, az
abszurd színház úttörője, hanem egy száműze-
tésbe kényszerített s a kommunisták által betil-
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tott honfitárs. Akinek posztumusz feladata van,
nevezetesen: hangot adni a lidérces bizonyta-
lanságnak, mely „még négy évvel Ceauseşcu
után is fogva tartja a román pszichét" - így a mű-
sorfüzet.

De vajon A kopasz énekesnő a legalkalma-
sabb erre? Ionesco egy francia-angol nyelv-
könyv elolvasása után írta, melyből megtanulta,
hogy egy hét hét napból áll, s hogy a plafon
magasabban van, minta padló. Bejönnek
Smithék, majd a hasonlóan szimpla Martinék, s
hasonló banalitásokat mondanak. Izgalomba
jönnek lényegtelen dolgoktól, idéznek humorta-
lan vicceket és értelmetlen anekdotákat, s általá-
ban tökéletesen érzéketlennek mutatkoznak az
érzés, a nyelv, a valóság és egymás tekinteté-
ben. Mint nevük is mutatja, az átlagpolgárság el-
mebaját hivatottak reprezentálni, nem a korrupt
marxizmus túléléséért küszködők sajátos csa-
varjait.
Ahol lehetséges, Tompa eltúlozza a hülyesé-

get; Martinékat skótkockás skótokká transzfor-
málja, majd heves közösülést mímeltet velük
legkomikusabb jelenetükben. A cselédnek
szakálla és katonasapkája van, s lonesco
legbizarrabb szereplőjének, a betoppanó, tüzet
vizslató tűzoltónak több mint komikus
jelentőséget ad. A többiek szüntelenül riadoznak
tőle vagy éppen meg-alázkodnak előtte;
láthatóan félnek attól az embertől, aki leégve
akarja látni a várost.

Utalás az őrült Ceauseşcura talán? Ez kissé
erőltetettnek tűnik. Akárcsak az a jelentés, me-
lyet Tompa a befejezéshez társít, amikor is az
egész darabot gyorsan visszafelé kezdik
játszani, ami - a műsorfüzet szerint - a
történelemmel játszható rosszindulatú játék
demonstrálása. Mégis a szereplők energiája
tisztán mutatja magát, akárcsak lonesco verbális
humora. Ezért érdemes megnézni az előadást.

Benedict Nightingale
The Times, 1993. október 14.

Eugéne lonesco rosszhírű „antidrámája" figye-
lemre méltóan világossá válik a Kolozsvári Ma-
gyar Színház - egy kisebbségi nyelvet beszélő
társulat - előadásában. Egy olyan országban,
amely még mindig Ceauseşcu örökségével bir-
kózik, az önkényes törvények abszurd logikáját
visszhangzó műnek természetszerűen nagy a
jelentősége. Tompa Gábor pontos és nagyfor-
mátumú előadása színtiszta rémdráma, melynek
vaskos humora abban
gyökerezik, hogy visszautasítja a nonszensznek
tűnő fordulatok eljelentéktelenítését.

Bármennyire vicces vagy nem helyénvaló
szavak csúsznak ki a szereplők száján, a nyelv-
nek mégis rendkívüli hatalma van felettük. Spo-
larics Andrea pompás Mrs. Smith-e féktelenül
tobzódik a férjére szórt klisékben, miközben
elő-mászik egy játékdobozból. Barátaik, a
skótszoknyás Mr. és Mrs. Martin gépiesen és
kutyapózban közösülnek a padlón, miután a

beszélgetés során kiderül számukra, hogy férj és
feleség. A puszta létezés szintjén mindannyian
egyfolytában zavarban vannak, hisz a nyelvet
nem gondolkodásra használják, hanem
ellenkezőleg: a nyelv gondolkodik helyettük.
Mivel minden fordulat megjósolhatatlan és ezért
meglepő, képtelenek különbséget tenni a
fantasztikus és a banális között. Tompa
társulata tehetséges és a mesterség
tekintetében elsőrangú együttes; olyan
produkciót nyújt, mely egyszerre rendkívül
nevetséges és vérfagyasztó.

Roberta Mock Time Out,
1993. október 13-20 .

Ragyogóan parádézva rokokó rongybaba sze-
relésükben Martinék a bemutatkozás késleltetett
folyamatában eljutnak addig a pontig, amidőn
felködlik számukra, hogy házasok.

Mire ez a homályos felismerés megizmosod-
na a nézőben, máris durván elsöpri egy lötyögő-
kabátos cseléd, aki azt állítja, hogy mégsem az
igazi Mr. és Mrs. Martin áll előttünk. Majd kimegy,
miközben mormog valamit Sherlock Holmesról.

Mielőtt olvasóm arra a következtetésre jutna,
hogy a kritikus „megbuggyant," s különös álmok-
ról ír, szögezzük le, hogy ez egy emigráns román
író darabjának magyar nyelvű előadása; az író
egyébként franciául vetette papírra eszméjét az
angolság lényegéről.
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A Kolozsvári Magyar Színház ezt a
lenyűgöző, tökéletesen komponált produkciót az
új brit-román kulturális csereprogram keretében
hozta el hozzánk.

A társulat invenciózus rendezője, Tompa Gá-
bor a játékot üres, fehér játékdobozba rendezte -
ez a briliáns fogás azt sejteti, hogy lonesco je-
lentés nélküli halandzsája őriz valamit a gyer-
mekkor szabadságából, felelőtlenségéből, játé-
kosságából.

Az élmény magával ragadóan rejtélyes és ki-
vételes.

Alfred Hickling

Yorkshire Post, 1993. november 3.

A forradalom utáni kelet-európai színházi élet a
világszínház legaktuálisabb és legizgalmasabb
terepe manapság. A Kolozsvári Magyar Színház
e kulturális reneszánsz élvonalában van. Tompa
Gábor rendezésében felejthetetlenül látványos
és szórakoztató előadást hoztak létre A kopasz
énekesnőből, amely felragyogtatja lonesco brili-
áns abszurdját.

A megdöbbentő interpretáció új életet lehel a

Jelenet A kopasz énekesnőből (Ilovszky Béla
felvételei)

darabba, a m i t - a Ceauseşcu-kor tiltása miatt -
soha nem játszottak a szerző hazájában életé-
ben. A kopasz énekesnőt magyarul adják elő, de
a kitűnően elhelyezett angol nyelvű feliratozás
lehetővé teszi, hogy úgy kövessük a szöveget,
hogy ne kelljen levenni szemünket a színpad-
ról...

View Magazine

1993. november

A színdarabok, mint tudjuk, a körülményektől
függően változtatják értelmüket. Ritkán találkoz-
tam e tétel elevenebb illusztrációjával, mint
lonesco Kopasz énekesnőjének most látható
előadásán. Számunkra ez a darab úttörő jelentő-
ségű abszurd szöveg, amely a peremvárosi lét
banalitását parodizálja. Ám ezúttal a Kolozsvári
Magyar Színház adja elő, tehát a produkció olyan
országban született, ahol a magyar nyelvet mód-
szeresen elnyomják. Így aztán az előadás a leg-

pőrébb lényegére zsugorított nyelv nagyerejű
szatírájává válik.

Tompa Gábor megközelítési módja átlényegíti
a darabot. Két dolog világlik ki: az, hogy egy el-
nyomó államban a nyelv jelentőség nélküli klisé-
készletté redukálódik, s az is, hogy az órát a szó
betű szerinti értelmében visszafelé is lehet for-
gatni. A rendező az utolsó tíz percre tartogatja
legmerészebb húzását, amikor is a színészek lá-
zas ritmusban visszafelé játsszák el az egész
cselekményt, akár egy visszatekert filmen.
Technikai szempontból nem láttam ilyen ragyo-
gó teljesítményt a Hangok hátulról középső ré-
sze óta.

Merész, fantáziadús előadás; nem fogom
egyhamar elfelejteni Martint (Bács Miklós), amint
úgy újítja fel ismeretségét feleségével (Panek
Kati), hogy közben ritmikusan döfködi hátulról,
vagy a magát Sherlock Holmesnak képzelő cse-
lédlányt (Pardanschi Krisztina), amint élvetegen
markolássza a tűzoltó tömlőjét.

Michael Billington

The Guardian, 1993. október 14.
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