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tudio des Champs-Élysées-ben felújítják a
zékeket.

Mihelyt divatba jön, felfedezik a rokonságot
özte meg Strindberg, Labiche, Feydeau és Kaf-
a között. Ünneplik, amiért Sartre-nál vagy Ca-
us-nél hatékonyabban sikerült színpadi formá-
a öltöztetnie az egzisztencialista filozófiát. Fel-
enik az avantgárd királyává, az abszurd csá-
zárává, a kommunikációképtelenség pápájává.

azt mondja, „kemény, végletes, finomkodások
élküli komikumra" törekszik: „Vissza akarok

érni az elviselhetetlenhez! Mindent a pa-
oxizmusig akarok hevíteni, odáig, ahol a tragi-
um forrása lappang. Erőszakos színházat aka-
ok csinálni."

Sajnos azonban elkövet egy olyan bűnt, amire
incs bocsánat: megbírálja Brechtet, és nem
ajlandó politikai elkötelezettséget vállalni. Ro-

and Barthes és Bernard Dort azon nyomban ki-
tkozza. A nagy állami színházak hosszú időre
ezárják előtte a kaput. Lehetséges, hogy ez volt
szerencséje? Talán ez a kitaszítottság kény-

zerítette a szüntelen megújulásra, és védte
eg attól a formalizmustól, amelyet Beckettnél ő
aga kifogásolt.

Legnagyobb remekművét 1962-ben alkotta
eg. A Haldoklik a királyt Jean-Jacques Gau-

ier, vétkét ekképp tisztesen levezekelve,
hakespeare-hez hasonlította. (Egy szép napon
ztán egymás mellett is ülnek a Francia Akadé-

miában.) lonesco parabolájának hőse egy király,
akinek birodalma úgy zsugorodik, mint a sza-
márbőr; s az író e műben vallja meg halálfélel-
mét, rettegését az ontológiai űrtől, feltárva, mi-
lyen irgalmatlanul nehéz dolog leszokni az élet-
ről. Iszonyatos, kifordított szülési folyamat ez:
először a lázadás, aztán a visszafejlődés, végül
az apátia... A különös az, hogy lonesco itt har-
minc évvel korábban előre megírta stációról stá-
cióra a majdan rá váró kálváriát. Látnunk kellett,
amint ízületei megmerevednek, beszéde össze-
zavarodik, szomorú clown-arcára kiül a már-már
eszelős kétségbeesés. Első Bérenger király a
szó szoros értelmében előttünk dermedt kővé.
Nemcsak írói ihlete hagyta cserben, de látását is
fokozatosan elvesztette, és már csak gyermek-
rajzokra emlékeztető, suta, zavaros akvarelleket
tudott festeni; pedig mint valaha az alkohol, ké-
sőbb a festés volt számára a gyógyszer a létezés
gyötrelme ellen. Hívő volt-e vajon? Erre a kér-
désre egyszer így felelt: „Kicselezem az eget.
Hátha sikerül csellel az Istent is megnyernem."

Le Figaro-Magazine, 1994. április 1.
Fordította: Szántó Judit

Eugéne lonesco arra számított, hogy Éhség és
szomjúság című, kései művének be-mutatása
a Comédie-Française színpadán olyan
botrányt kavar, mely egyben új művészi
csatározások kezdetét is jelenti. Nem
kételkedett abban, hogy Európa legrégibb,
legöregebb színházának közönsége vaskala-
pos merevséggel, vehemens elutasítással és
felháborodással fogadja majd színházi kísérlete-
it. Elvégre egy új, ismeretlen írónak nem lehet
olyan könnyű belépnie „Moliére házába".

A visszhangos botrány azonban elmaradt. A
nézőtérnek sikerült legyőznie előítéleteit és tit-
kos elégedetlenségét, s ezzel végül is követnie
azt a hagyományt, amely már Corneille
darabjai-nak bemutatása óta meghonosodott.
Néhány tiszteletre méltó kultúrnagyság
tiltakozott ugyan, ám a vállalkozás sikerrel
végződött.

Azt hiszem, a bemutatót követő pillanatokban
lonesco csalódást érzett. Számított a közönség
„gyáva" szemérmességére, „szent" tiltakozásá-
ra, s azt gyanította, hogy a színikritikusok zöme
táplálja majd ezt a robbanékony hangulatot.
Csak az effajta fogadtatás nyújthatott volna némi

elégtételt annak az írónak, aki soha nem szeret-
te, és nem is szokta meg, hogy befogadják, s azt
sem, hogy labirintusszerű pályáját és életművét
dicshimnuszok övezzék. Mi történhetett, hogy
ilyen könnyedén sétált be abba a „házba", ahon-
nan három évszázadon át a drámaírók zömét so-
rozatosan kiebrudalták? Nem asszimilálták-e
vajon? Nem skatulyázták be titokban? Vagy ta-
lán nem maradt már semmi, ami szembeállítsa őt
a közönséggel? Megszelídült szikrázó-szipor-
kázó szelleme?

Eugéne lonesco hosszú időn át tudta, hogy a
színház „előtt jár". Elveszítette volna ezt az elő-
nyét? Vagy talán a valóság előzte meg abszurdi-
tásában az abszurd színház ma már költőinek
minősíthető világképét? Egy bizonyos: az avant-
gárd egyik úttörője élő klasszikussá vált.

Nem könnyű meghalni. A polgári színház
hosszú évtizedeken át agonizált. Mint beteg
aggastyánt csupán oxigénpalackokkal lehetett
életben tartani, s elveszítette minden reményét
a felépülésre. E „tiszteletre méltó öregúr"
azonban elragadtatással nyugtázta siralmas
helyzetét: haldoklása ünnepélyes tiszteletet
parancsolt.

T O M P A G Á B O R

A KÉSDÖFÉS GYÖNGÉDSÉGE
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anek Katalin, Bács Miklós, Bíró József és Sa-
at Lehel A kopasz énekesnő kolozsvári elő-
dásában

eggyőződése volt, hogy betölthetetlen űrt hagy
aga után. Magtanult vigasztalódni. Elfelejtette,

ogy nem az első, de nem is az utolsó a halandók
özött, s örök hűségre számított mindenfelől. De
int minden beteg, elviselhetetlenül önfejű volt,

s lehetetlen követelésekkel terrorizálta környe-
zetét. Amikor ráébredt gyakorlati hasznavehe-
tetlenségére, átfogó ürességű, általános igazsá-
gokat kezdett megfogalmazni, s minthogy az
igazság mindig a haldoklók szájából szólal meg,
úgy hallgatták, ahogy az áhítatos hazugságokat
szokás. Bebútorozott, tárgyakkal zsúfolt polgári
lakásban kezdte életét, s ott is fejezte be. Senki-
nek sem sikerült kiszabadítania ebből a szobá-
ból, mely valamikor dolgozószoba lehetett, ám

lassan ravatalozófülkévé merevedett. Végül egy
szép napon „kilehelte a lelkét". Egy angol polgári
lakásban rátaláltak Mr. Smithre, angol karosszé-
kébe roskadva; angol pipájából vékony angol
füst szivárgott.

Természetes halál? Avagy gyilkosság? A kri-
tikusok a második változatra szavaztak, s a gyil-
kosságot művészetnek, a megismerés formájá-
nak nevezve gratuláltak a szerzőnek: a király
meghalt, éljen lonesco! Az új király pedig való-
ban értette a mesterségét. Gyilkos fegyvereit
épp a meggyilkolt arzenáljából szerezte. Bűntette
semmiképp sem nevezhető mindennapinak.
Annál inkább egy szadista művének. Mr. Smitht
a nevetségesség ölte meg. Egy késdöfés gyön-
gédségével.

Honnan „erednek" Eugéne lonesco látomá-
sai? Abból a meggyőződésből, hogy az értelem
fantomja soha nem egy emberhalál „megteste-
sülése"? Vagy annak a lehetőségnek az elutasí-
tásából, hogy a történelem több a dogmák pusz-
ta harcánál? Az újtól való rettegésből, netán ön-
maga és társadalma kifulladásából? A véletlen-
nek abból a misztikumából, amit az értelem nem
képes megfejteni, vagy „álmodozónk" azon felis-
meréséből, hogy csalódottsága, kiábrándultsá-
ga az univerzum törvényeinek tünetei? Bárme-
lyik lenne is az érvényes válasz, kétségtelen,
hogy e látomásokból páratlan eredetiségű mű-
vek születtek. Olyan nyitott könyvek, melyeknek
lapjai hol sima, hol pedig torz tükrök, amelyekben
az emberiség hol megtalálja, hol meg elveszíti
felbukkanó-eltűnő arcát.

A lonesco-panoptikumban nézők és színé-
szek olvadnak egybe a tükrök rejtélyes játéka
által.

A szatmári „Oscar-díj" a Színészt ábrázolja.
iszolgáltatott, meztelen ember,
ohócsapkával a fején, ökölbe szorított kézzel,
e kitárt karokkal néz a fénybe, amely elvakítja.
a a szobrocskát stilizálnánk, rá-ismernénk
ugéne lonesco öregkori festményei-nek

ellegzetes figurájára, a rémült, de játékos
lownra, akit ismeretlen, mégis nagyon
alóságos erők tartanak rettegésben.

A Szatmárnémetiben idén immár harmadszor
megrendezett „Színház - látvány" elnevezésű
nemzetközi fesztivál fődíját - a fesztiváligazga-
tó, Cristian Ioan Arrividerci Livorno című Goldo-
ni-adaptációja mellett - Beatrice Bleont har-
madéves bukaresti rendezőhallgató vizsgaelő-
adása nyerte el. A produkció lonesco 1970-ben
megjelent Jeux de massacre (Gyilkos játékok)
című művének román nyelvű ősbemutatója volt,

amely méltán került a Bulandra Színház reperto-
árjára.

Üres tér fogadja a nézőt. Táncospár jelenik
meg a színen. A lányt groteszkké teszi a
balettruhához viselt, bakancsra emlékeztető
cipője. A tánc, a mozdulatok az ifjúság és a
szerelem szépségét, de szánandó esendőségét
is idézik. A fiatal pár kísérője egy néma,
arctalan szerzetes: a Halál. A színpad a
társadalom jellegzetes típusaival népesül be.
Arcuk, ruházatuk, gesztusaik, beszélgetésük
egyszerre abszurd és banális. A táncosok és a
szerzetes ugyan eltűnnek, de a fenyegetettség
hangulata megmarad. A hét-köznapi viszonyok,
a városi korzó mindennapi élete haláltánccá
válik: a szereplők egymás után csuklanak össze,
mert a várost ismeretlen, pusztító kór támadta
meg.

A szín elsötétül, és a televíziók képernyőjén
Cornelius Roştiianu, a bukaresti tévé ismert be-
mondója jelenik meg, aki a szörnyű pusztulás hí-

DARVAY NAGY ADRIENNE

GYILKOS JÁTÉKOK
EGY DÍJNYERTES ROMÁN ELŐADÁS


