
A DOBOZBA ZÁRT ÉNEKESNŐ
TOMPA IONESCO-RENDEZÉSÉNEK VISSZHANGJA

Jól ismerem Tompa Gábor munkásságát. Tompa
hat év óta igazgatja az észak-romániai Kolozsvárnak,
Erdély fővárosának magyar nyelvű színházát.
Az új nemzedék rendezői közül, véleményem
szerint, benne ölt testet a román dráma-írás
hagyománya és hazám művészi megújhodása.

Néhány évvel ezelőtt láttam A kopaszénekesnő-rende-
zését, amelyet nagyszerű magyar színészek játszottak
óriási sikerrel. Most, hogy első évemet töltöm Li-
moges-ban, kedvem támadt, hogy meghívjam: rendezze
meg újra a darabot, ezúttal francia nyelven. Ionesco, ez
a román származású francia szerző, amint franciául
játsszák román és francia színészek, egy magyar ajkú
román rendezésében - szerintem ez pompásan illik
egy olyan színdarabhoz, amely a nyelvről szól, és az
Assimil-módszerből merítette ihletét. Gábor és az általa
kiválasztott művészgárda vad és fantasztikus francia

Énekesnőt mutat be nekünk - és mindebben nincs
semmi abszurd.

Silviu Purcarete bevezetője
az előadás műsorfűzeiében

- Néhány évvel ezelőtt Silviu Purcaretének nagyon
tetszett az ön kolozsvári A kopasz énekesnő-rende-
zése. Hogyan fogadta, amikor meghívást kapott Li-
moges-ba, hogy franciául is megrendezze a darabot?
 Féltem ettől az újrafogalmazástól. Egyáltalán nem

áll szándékomban, hogy mechanikusan rekonstruáljam
a Romániában magyar nyelven megrendezett elő-
adást. Itt, Limoges-ban arra törekedtünk, hogy újra-
gondoljuk a darab minden helyzetét és mozgását. Még
a szereplőgárdát is megváltoztattam.

- Egyszóval új előadásról van szó...
 A forma majdnem azonos. De semmit nem tettem

azért, hogy speciálisan a francia közönség figyelmét
ragadjam meg. Számomra a színház nyelve egyete-
mes. Mondjuk úgy, hogy ez a mostani előadás ikertest-
vére a korábbinak, de nem a klónja. Azén szememben
ez a darab a köztünk, emberek közötti kommunikáció
hiányairól szól. Naponta megismételjük a
gesztusainkat, a szavainkat, a tetteinket, s így azok
gépiessé válnak, elveszítik értelmüket. A
darab szereplőiben nem tudatosodik az
általuk átélt dráma; akaratuktól függetlenül
válnak komikussá. Így támadt azaz ötletem,
hogy egy mechanikusan nyíló és csukódó
dobozba zárom őket, s ebbe a dobozba
bevigyek egy figurát, egyfajta Arlequint, aki
az eredetiben nem létezik.

 Mi indokolja ezt a változtatást?
- lonesco antidrámát írt, én pedig lét-

rehoztam egy antiszereplőt, egyfajta dra-
maturgiai visszhangot, amelyik megmutatja,
ami történik, s azt is, ami nem történik meg.
Egyes emberek annyit beszélnek, hogy éppen
emiatt már nem kommunikál-nak többé. Ez
az Arlequin, aki semmit nem szól, az antiűrt
fejezi ki. Ha úgy tetszik, tükör. Más lonesco-

darabokban, például A székekben megvan ez
a figura. Van a darabban más is, ami nagyon
fontos - egy olyan érzés, ami semmilyen
alkotásból nem hiányozhat: a szeretet.

 Változtatott a szövegen?

- Nem, a szöveg csorbítatlan. Még olyan anekdota
is van benne, amelyet háromszor megismételnek. Az
előadás másfél óráig tart, és a végére meglepetést
tartogatok. Akár Hitchcock, azt kérem a közönségtől:
„Csak el ne meséljék a befejezést a barátaiknak!"

 Alkalmaz-e új technikai eljárásokat?
 Nem, én csak az emberi technikákat veszem

igénybe. A színészek érzékenységére támaszkodom.
Ha valamilyen dramaturgiai ötletet a színészek nem
támogatnak, az kínossá válik. Adekvát formát keres-
tünk a céltalan izgalmak és felbolydulások kifejezésére,
és ezért a végsőkig fokoztuk a színészek szituációit.
Ennek a darabnak a kulcsa a színészek virtuozitásában
rejlik. Egyébként úgy van komponálva, mint egy tizen-
egy tételes concerto.

Jean-François Julien:
Tompa Gábor dobozba zárja az énekesnőt.

Anonim lap, 1996. november 1.

Az ember azt hinné, hogy az időközben klasszikussá
vált lonesco darabja 1950 óta elvesztette lendületét és
felforgatóerejét. De ha ezt hisszük, számításon kívül
hagyjuk azt a maroknyi zseniális rendezőt, amilyen
például Tompa Gábor -azokat, akik visszaadják az öreg
Eugéne-nek a maga ifjonti mozgékonyságát és arcát-
lanságát. Az előadás, amellyel a román igazgató a
Théátre de I'Union évadját megnyitotta, vitathatatlanul a
legélvezetesebbek egyike, amelyeket valaha látnom
adatott.

Tompa, aki a féktelen tobzódásig menően játssza ki a
groteszk kártyáját, eszelős ritmust diktál. Szándéko-
san karikírozott bábukká, kis automatákká maszkírozta
szereplőit, s bezárta őket egy zenedobozba; akkor kel-
nek életre, ha a doboz fedelét felnyitják. Az embernek
óhatatlanul egy Jean-Christophe Averty bolondos pro-
dukciói vagy egy Jérome Savary legszertelenebb alko-
tásai jutnak eszébe, noha az utóbbi soha nem jutott a
virtuozitás ilyen magas fokára.

A ragyogó tervezői koncepció (Judith Dobre díszlete
és jelmezei egyszerűen gyönyörűek) és a rendezés
ötvösművészi pontossága mellett természetesen szól-
nunk kell a színészek hősi sportteljesítményéről is.

Tompa Gábor még meg is toldja a darab sava-borsát
jelentő tomboló tébolyt. A rendező azt szerette volna,
ha az előadás befejezése titokban marad, hogy a
későbbi nézők meglepetése is teljes legyen. Lefoga-
dom azonban, hogy a szóbeszéd egykettőre szétröpíti a
titkot...

Mint tudjuk, A kopasz énekesnő úgy végződik, aho-
gyan indult. Tompa Gábor viszont az utolsó jelenet
végén „áttekercseli" a filmet, és a színészek gyorsított
ritmusban visszafelé játsszák el a darabot, amíg csak a
film vissza nem ér az első képhez. Ez az őrület - nincs
rá más szó - különösen nagy próba elé állítja a színé-
szeket, a közönségre pedig egészen meglepő hatással
van. A nézőtéren elszabadult a pokol: minden „sötét-
nél" fülsiketítő tapsvihar tör ki, mivel a nézők nyilván
azt hiszik, a rendező úgysem viheti végig ötletét, egy
ponton biztosan abbahagyja. De ő, a csibész nem
hagyja abba, végigmegy a visszafelé vivő úton, ellen-
állhatatlanul sodorva bele nézőit a maga és lonesco
őrületébe.

Ha ez az előadás nem válik a legrövidebb időn belül
országosan, sőt nemzetközileg ismertté, akkor Iones-
cóval együtt csakugyan keresztet vethetünk az emberi
értelemre.

Jacques Pameux:
Le a kalappal a kopasz énekesnő előtt!

La Libération, 1996. november 7.
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