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 KRITIKAI TÜKÖR 

ét magyarázat is adódik. Vagy Jordán
Tamás színészi - művészi - habitusa
kiált Don Quijote után, vagy: van akkora
színész, hogy ezt el tudja hitetni. Ahogy
elhittük, hogy Adyként Ady, József

ttilaként József Attila. (Szókratész alakját
evésbé őrzi a közös tudatunk.) Ha a két
agyarázat között választani kell, úgy
indenképpen az utóbbi kínálkozik. (Vagy

egföljebb a kettő együtt.) S ha ez így van, akkor
ordán személyisége - nem csupán a színészi -
lvihetné magát az előadást is, amelynek

örténetesen az a címe, hogy Don Quijote
tváltozásai.

A három lazán összefűzött történetből hason-
ó módon lesz egyetlen színházi este a Merlin-
en, mint Jefim Koutsher előző rendezése, a
étervár meséi esetében. Azzal a különbséggel,
ogy ott a szerző személye tartotta össze a meg-

elenítendő történetrészeket, itt viszont egy iro-
almi hős emblematikussá vált karaktere. De
zon az általánosságon túlmenően, hogy min-
en kor megszüli a maga különc lovagját, a szö-
egek feltétlen összetartozásának indokaira már
ehezebben találunk rá. A Don Quijote-történet
aga, illetve annak egy részlete, bizonyos vo-

atkozásaiban mintha csak kényszerű lecke vol-
a; a további kettő értelmezéséhez szükséges
lőkészület. Ami felfedezésszerű a Cervantes-
ű bulgakovi változatában, az a kiindulópont.
on Quijote körülnéz a világban, és úgy dönt,
ogy őrült lesz. Azaz ha már nem tudja megvál-
oztatni a valóság tényeit, akkora tudatában hoz
étre egy olyan világot, amelynek a működése
alamelyest kiismerhető, tehát - a valósággal
llentétben - lakható. E két világ folyamatos
onfrontációja a történet maga. Ebből a szem-
ontból a további két mű valóban fölfogható az
laphelyzet variánsának, hisz mindkettőben a
őhős kivetített képzelete, illetve - magasabb
endű, de legalábbis a megszokottól eltérő - er-
ölcsrendszere ütközik össze a valósággal.

A kettő közül is inkább az előadás centrumába
elyezett és legnagyobb teret kapó Eduardo de
ilippo-mű, A cilinder az, amelybe - ha úgy aka-
om - egy Don Quijote-i karakter bátran átsétál-
at, s még érdekessé is válhat, ahogy az idős At-
ilio figurájába beleköltözik. A megnövekedett
artozásaik kiegyenlítése érdekében bájait áruló
iatalasszony, miután a pénzt már magához vet-
e, kis csalafintasággal elűzi a klienseit anélkül,
ogy teljesítené a beígért szolgáltatást. Az öreg
ttilio véletlenül leleplezi a csalást, s ragaszkodik
z „üzlethez", amelyért az eredeti összeg sok-
zorosát, egész kis vagyont hajlandó fizetni. Az

ető Fanni, Gyalog, Eszter és Jordán Tamás a
ulgakov-egyfelvonásosban (Koncz Zsuzsa

elvétele)

alku az ifjú férj jelenlétében zajlik. Kínja a kissé
habókosnak tűnő Attilio nemes bosszúja, amúgy
az üzlet az öreg részéről teljesen tiszta. A
történet fintora, hogy a temérdek pénz az
ifjakhoz kerül, ám az öregember elalszik, mielőtt
beteljesülhetnének a vágyai. Alapjában
elfogadható, hogy egy modernebb kiadású Don
Quijote-sztorit látunk, amelyben az erkölcsi
dilemmák árnyaltabban jelennek meg, mint az
alapműben. Ez azonban még nem írja át de
Filippo művét, így az bizonyára nem mondana
kevesebbet a cervantesi körítés nélkül sem.

Bruno Schulz groteszkje az első osztályosok
közé beiratkozó nyugdíjasról az előbbinél is la-
zábban kötődik az alaptörténethez, bár magya-
rázatokat ez esetben is találhatunk. Fontosabb,
hogy itt igazán élvezhető az a furcsa, játékos,
humoros csodákkal teli, chagalli látványvilág,
amelyet a Pétervár meséiben már láttunk, s
amelyet a rendező állandó munkatársával,
Borisz Karafiolovval közösen hoz létre. Ezúttal
ugyan a képi szimbólumrendszer kuszább. Bár
vannak izgalmas, jól értelmezhető elemei, mint
a színpadot egyébként mindvégig uraló -
bulgakovi - laboratórium, de egészében véve
zavaróan szerte-len a kép, amely megjelenik
előttünk. Ezzel együtt megmutatkozik rendező
és látványtervező összeszokottsága,
mindenekelőtt abban, ahogy a látvány stílusa
és a bohókásan ironikus játékstílus összesimul.

A társulati tagokká avanzsált Merlin-növen-
dékeknek ez nagyjából megy is. Ami azonban
immár kissé anakronisztikusnak tűnik, az a bizo-
nyos „itt mi eljátszunk valamit" amatőr színházi
attitűd. Annak idején, két-három évvel ezelőtt

Mekkorát szólhatott volna ez a darab a meg-
írása óta eltelt negyvenöt év első felében!
Á m b á r - ennél nagyobbat most is szól hatna.

Fura módon az erősen meghúzott szövegnek
Fodor Tamás szerény, visszafogott ren-
dezésében csak az első (kétségkívül hozzáfér-
hetőbb és szívhezszólóbb) hányada él, az ere-
detiben tíz oldal (itt sokkal többnek hat) a negy-
venháromból: az, amikor két színész, egy nagy
és egy megbízható eljátssza nekünk - nem,
nem egyszerűen az öregség, hanem az el-

még megvolt a bája, erénnyé változtatta az eset-
lenségeket, közös mulatsággá a színpadi cset-
lést-botlást. Mára kissé megkopott ez a fajta já-
tékmód, jó lenne kitalálni helyette valamit. Arról
nem beszélve, hogy a történet átélhetősége is
csorbul ezáltal. Nem annyira az előttünk zajló
eseményeket éljük át, hanem a játszók élethely-
zetét, akik bizonyos szempontból ugyanúgy kí-
vülről figyelik a történetet, mint mi. Igaz ugyan,
hogy a kiválasztott pillanatokban együtt ható-
dunk meg, vagy együtt kuncogunk velük. Külö-
nösen a Don Quijote-szálhoz csak lazán kötődő
Schulz-műben, A nyugdíjasban megható a való-
ságos élethelyzet lírai kompozíciója a színpa-
don: a lélekben visszafiatalodó mester és tanít-
ványai... Ugyanakkor az is izgalmas, ahogy a
játék egy-egy mozzanatában a fölnőtt
tanítványok Jordán valódi partnerévé tudnak
válni. Ez kiváltképp a Sanchót alakító Kalmár
Tamásra vonatkozik.

Teljesen nyilvánvaló immár, hogy a Merlin-
társulat fiatal tagjanak színészi képességei kü-
lönbözőek. Lassan el kéne kezdeni eszerint
darabot választani és szerepet osztani.

Don Quijote átváltozásai (Merlin Színház)
Fordította: Győry Vilmos és Kovács Léna
(Cervantes-Bulgakov: Don Quijote); Nemeskürty
István (Eduardo de Filippo: A cilinder); Kerényi
Grácia (Bruno Schulz: A nyugdíjas). Díszlet-jelmez:
Borisz Karafiolov. Zene: Kallós Sándor. Mozgás:
Györgyfalvay Katalin. Rendezte: Jefim Koutsher.
Szereplők: Jordán Tamás, Kalmár Tamás, Koleszár
Bazil Péter, Orosz Róbert, Horváth Ákos, Kupcsok
Zoltán, Pásztor Tibor, Szűcs Lajos, Németh Judit, Pető
Fanni, Bozó Andrea, Gyalog Eszter.

kerülhetetlenül öregségbe és megsemmisülés-
be futó emberi élet, a híres-nevezetes condition
humaine groteszk, megindító és röhögséges tra-
gikomédiáját. Ugyan elsősorban a szellemes is-
kolajáték köt le, de azért van alkalmunk önma-
gunk conditionján is borongani. Ehhez azonban
Ionesco úgyszólván csak apropó.

Hanem aztán A székek, sőt a székek - az a
metafora, amelynek kedvéért a darab megíró-
dott, az a bizonyos kép, amely Szent Márton
(Esslin) evangéliuma szerint az abszurd dráma
lényege, s amelyről maga az író, műveinek alig-
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Öregember: Iglódi István

hanem legjobb kommentátora, így írt első rende-
zőjének:

„A darab tárgya nem az üzenet, nem az élet-
kudarcok avagy két öregember erkölcsi kataszt-
rófája, hanem a székek maguk, más szóval az
emberek hiánya, a császár hiánya, az isten hiá-
nya, az anyag hiánya, a világ irrealitása, a metafi-
zikai üresség. A láthatatlan elemeknek egyre vi-
lágosabban jelenvalókká, egyre valósabbá kell
válniok, mígnem eljutunk addig a be nem vallható,
a józan ész számára elfogadhatatlan pontig, ahol
az irreális elemek megszólalnak és mozog-nak,
és a semmi hallhatóvá, tapinthatóvá válik..."

Legyinthetünk minderre, a kérdés akkor is
kérdés marad: mit lehet A székekben a székek-
kel kezdeni? Fodor mindenesetre nem kívánta
őket a fenti értelemben főszereplővé avatni, ha-
nem alárendelte őket az első részben kimunkált
drámának: az életkudarcnak, a két szereplő drá-
májának kellékei lettek. Közönséges, szedett-
vedett ülőalkalmatosságok, Rajk László célszerű
rekeszeiből elővezetve, és rajtuk két csalódott,
szenilis vénember vizionálja az irántuk
megnyilvánuló, soha nem létezett érdeklődést.
Még csak tele sem zsúfolják a színpadot, elma-
rad, okafogyottá válván, a szereplők Ionesco által
bő utasításokban részletezett, őrjöngésig
eszkaláló téblábolása, botladozása, kétségbee-
sett mindenkinek megfelelni akarása (legföljebb
ha zavarodottan, öregecskén kapkodnak). A
székek szaporodása - Esslin kedves szavával:
proliferációjuk - a józan ész keretei között marad;
szűk a lakás, fiacskám, jaj, hová ültessük a
kedves vendégeket? És persze elmaradnak a
Ionesco megálmodta külső vizuális és akusztikai
kísérőjelenségek: tűzijáték, konfettieső, dübör-
gés, végítélet. A székek a legkevésbé sem dé-
monok; elburjánzásuk udvarias híd csupán az
első, még kezelhető példányokkal folytatott tár-
sasági locsogás (Ionesco egyik kedves céltáblá-
ja, lásd A kopasz énekesnő) és a végső katakliz-
ma, a kettős öngyilkosság között. Mivel nyolcvan
többé-kevésbé azért válogatott néző intellektuális
befogadóképességének kímélése aligha sze-
repelhet Fodor Tamás prioritásai között (ámbár a
lonesco által értelmetlen betűzagyvaléknak el-
gondolt végüzenet leegyszerűsítő agyősítése
azért gyanús egy kicsit), csak azt feltételezhe-
tem, hogy egyetlen szálat akart kiemelni a gom-
bolyagból - tudniillik a condition humaine-meta-
forát -, és gombolyag helyett azt dobta oda két
játékos macskájának.

Szíve joga, hiszen a darab erről is szól, csak-
hogy ehhez mi szükség a székekre és a velük
kapcsolatos, megmaradó szövegrészek lassan
megdermedő unalmára? A sokértelműségétől
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ekként megfosztott színdarab ugyanis e redukált
formában elnyújtott közhelyként hat. Mint ahogy
számos, mára gondolkodásunkba beleépült io-
nescói-becketti igazság valóban közhelynek
minősülhet és hathat - amennyiben a művészet
nem szervez belőlük újszerű összefüggésrend-
szert, önálló színpadi totalitást.

Fodor ezt a feladatot átruházta Törőcsik
Mari-ra, és ez persze nem kevés. Őérte
érdemes megnézni ezt az amúgy feledhető
előadást. Játékába belefeledkezve arra
gondoltam: bár az úgynevezett önmagukat adó,
a szerepeket mindig magukra húzó és az
úgynevezett alakváltó, a szerepekbe belebújó
színészek közti értékdifferenciálást jobb a
trissotinekre és vadiusokra hagyni, annyi
bizonyos, hogy az előbbiekhez kegyesebb a
múló idő. Az alakváltók pályájuk későbbi
szakaszaiban mind kevesebb alakhoz jut-nak,
öregembereik, öregasszonyaik monotonná
válnak, majd végül elmaradnak mellőlük; az
önazonosak - ameddig személyiségükre igény
van - paradox módon állandóan megújulhatnak,
mert egyszerre építhetik be a mindenkori sze-
repbe egyre szaporodó korábbi szerep-emblé-
máikat és saját énjük természetes változásait.
Így az alakváltó színész idősebb korában csak

Öregasszony: Törőcsik Mari
(Koncz Zsuzsa felvételei)

idős szerepeket játszhat; az önazonos Törőcsik
ad absurdum ma is lehetne Solvejg. Partnerére
mosolyogva ott fénylik arcán a halhatatlan Kör-
hinta-mosoly (akár Gábor Miklós mai arcán is a
kamaszos-csibészes Mágnás Miska- vagy
Hlesztakov-vigyor), férjét dajkálva a Peert
visszaváró Solvejg megint, morális
mélységekbe futólag bepillantva Sen Te ő,
ingerült hisztériájában a Vihar Katyerinája,
diadalmas magakelletésében a Régi nyár
dívaöntudata tér vissza, a kozmikus csüggedés
pillanataiban az újabb „száz év magány"
csapódik le, zsémbes elanyátlanodásában a
Csirkefej Vénasszonyára ismerünk-
szerepantológiát látunk lonesco Öregasszonya
apropóján, múlandóság és maradandóság sajá-
tos és varázslatos egybejátszását.

Ezért írta volna lonesco A székeket? Aligha.
Ezért akarta volna maga Törőcsik állítólag már
hosszú évek óta eljátszani ezt a szerepet, amely,
bármily jól megoldott, mégiscsak antológia,
kompiláció marad, tehát újabb emblematikus hi-
vatkozási alapként tán be sem épül majd a Törő-

csik-imázsba? Ez sem hihető, mint ahogy az
sem, hogy a szerepről álmodozva ilyen, csupán
szorgalmas és precíz untermann-funkciót szánt
volna éppen évtizedes jó barátjának és szövet-
ségesének, Iglódi Istvánnak. Így sikerült.

(Itt jegyzem meg, hogy Máté Lajost jó rende-
zői ötletnek tartom. Felpuffadt arcú, bárgyú te-
kintetű, hozzáférhetetlenül kontaktusképtelen,
lezüllött öreg bohémja az egész előadás legio-
nescóibb mozzanata.)

Marad a kérdés: most akkor szegényebbek
lettünk vagy gazdagabbak ezzel az előadással?
Ehhez lonesco egész hagyatékát kellene az utó-
kor, még pontosabban az utókor huszadik szá-
zad legvégi szakaszának mérlegére tennünk.
Vannak erről a vizsgakérdésről bizonyos gondo-
lataim, olyanok, amilyenek, mindegy - ennek a
csak érintőlegesen ionescói, leegyszerűsített
előadásnak a kapcsán irrelevánsnak érezném
megszellőztetésüket.

Eugéne Ionesco: A székek (Thália Stúdió)
Fordította: Gera György. Díszlet: Rajk László. Jelmez:
Németh Ilona. Dramaturg: Szeredás András. Rende-
ző: Fodor Tamás.
Szereplők: Iglódi István, Törőcsik Mari, Máté Lajos.


