
 KRITIKAI TÜKÖR 

N Á N A Y I S T V Á N

IONESCO: A SZÉKEK

A drama témája nem az üzenet, és nem is
a két öregember életének kudarca, erkölcsi
katasztrófája, hanem maguk a szé
kek; vagyis az emberek hiánya, a császár
hiánya, Isten hiánya, a lényeg hiánya, a világ
irrealitása, a metafizikai üresség. A dráma témája a
SEMMI." Többek között ez a lonescoszöveg, A
székek első előadásának rendezőjéhez írt levél
részlete is olvasható a kolozsvári előadás
műsorfüzetében, s nem véletlenül, hiszen Vlad
Mugur rendezésének főszereplői között valóban
fontos helyetfoglal el a székek sokasága is, a semmi
is. A világot betöltő avagy a világot követő semmi. Az
előadás ugyanis világvége-szituációt idéz, az
Öregember és az Öregasszony kétségbeesett és
hiábavaló próbálkozása, hogy élettel töltse meg a kis
szobát, hogy megidézze életük, az Élet szereplőit,
nem egyszeri és egyéni kudarc, hanem a sorsuk
beteljesedése, öngyilkosságuk az emberiség meg-
semmisülését is jelenti. A harmadik élő szereplő, a
Szónok ugyanis Mugurnál bábszerűen mozgó,
szinte tárgyként létező lény, aki - ami? - nem is
kommunikál az öregekkel, s végső beszéde legin-
kább egy beprogramozott automata megnyilvánu-
lására emlékeztet.

Vlad Mugur gyakran idézi barátjával, Ionescóval
folytatott beszélgetéseinek egyik visszatérő témáját,
nevezetesen art, hogy miként kell játszani a Ionesco-
darabokat. Az író elképzelései szerint realista módon,
hiszen az élet abszurditása a realitásokban nyilvánul
meg, így drámáinak abszurd volta i s - e címke ellen
mellesleg a szerző mindig tiltakozott - a reális
megközelítés során tárulhat fel. Van más értelmezés
is, amely szerint a végletes stilizáció fejezi ki
leginkább a ionescói dráma lényegét, erre sikeres
példa Tompa Gábor kolozsvári A kopasz
énekesnője. Mugurhoz a szerzői szándék áll
közelebb, ő is azt vallja, hogy az írói anyag abszur-
ditását a játék realitása emeli ki igazán. De nála a
realista játék nem lélektani realizmust vagy
kisrealista piszmogást jelent; nála a látvány is, a
színészi játék is a túlstilizáció és a realitás pontosan
adagolt kevercse.

Ezt a kettősséget jól érzékelteti a játék tere, a
díszlet. Piszkos falak határolják a játékteret is,

Bíró József (Öregember) és Stief Magda (Öreg-
asszony)

meg a nézőteret is, amely ugyanolyan széles,
minta színpad, dehát egyetlen szobában vagyunk
összezárva, játékosok és nézők. A színtérnek
négy ajtaja van, s baloldalt, egymás mellett három
kétszárnyú, vaskeretes ablaka. A tér üres. Ha
azonban jobban körülnézünk, itt is, ott is kis
homokhalmocskákat veszünk észre a földön. Az
egyikben egy üveg, mellette egy szál virág, a
másikban egy gyerekeket ábrázoló fénykép, a
harmadikban egy fél pár bébicipő, a negyedikben,
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Küzdelem a székekkel és a kötelekkel (Lehel
Cipriani felvételei)

ötödikben, sokadikban különböző egyéb szemé-
lyes holmik vannak beágyazódva. Középen, dró-
ton csupasz körte lóg, s a reflektorokat tartó
trégerek az alig több, mint embermagasságú
díszlet szintjéig vannak leeresztve: szinte agyon-
nyomják, beszorítják a teret.

Ebbe a szobába lép be a hátsó fal jobb oldali
ajtaján az Öregasszony. Az ajtót tárva hagyja, s a
láthatóvá váló kis kuckóban csak egy ütött-kopott
televíziókészülék áll. Lassan előrebotorkál, az
egyik homokkupacból kiveszi a virágot, üveg-be
teszi, s kis kannából vizet tölt rá. Közben a bal
oldali falon túl az Öregember viaskodik a vízzel,
az elemekkel. Bár van ajtó a bal oldali falon is, a
férfi az ablakon át mászik be a szobába, s a
továbbiakban ketten szöszmötölnek sivár élette-
rükben, s beszélnek, beszélnek, mintha a szó
lenne az egyetlen kapaszkodójuk az élethez. A
cselekvések és az elhangzó mondatok látszólagos
rendje és racionalitása, illetve mindezek teljes feles-
legessége s értelmetlensége éles kontrasztban áll
egymással.

Ez a szembenállás egyre élesebbé válik, ami-
kor a szobát kezdik benépesíteni a székekkel,
fogadják a szónok előadásának hallgatóit. Eleinte
a tévés benyílóból, a sarkokból, egyéb reális
helyszínekről kerülnek elő a legkülönfélébb stílu-
sú és állagú ülőalkalmatosságok, de ahogy foko-
zódik a tempó, egyre irreálisabb lesz a szituáció,
az ablakokon ugranak ki székekért, majd végül az
ablakokon át repül a kezükbe az újabb és újabb

szék. S amikor már alig lehet megmoccanni a
térben, felülről belendül egy aranyozott, magas
támlájú faragott szék, a császár trónja. Ledönti
az útjában álló bútordarabokat, s
méltóságteljesen leng egy darabig.

Ahogy duzzad a beáramló tömeg, egyre kao-
tikusabbá válik a helyzet: az Öregember a testével
próbálja betámasztani az ablakokat, az Öreg-
asszony belegabalyodik a földön heverő, addig
szinte észrevétlen kötelekbe, s ahogy megfeszíti
őket, kiderül, hogy másik végük az ajtókhoz van
kötve. Kipattannak az ajtók, világossá válik, hogy
közülük csak kettő igazi kijárat: az, amelyiken a
nő bejött, s a bal oldali, amely sötétségbe torkol-
lik. A másik kettő mögött fal van. A kötelek
rátekerednek az Öregasszonyra, s úgy csavarod-
nak a fejére, mintha kivégzésre váró elítélt volna,
akinek a szemét bekötik. Az asszony jobb elöl feláll
egy székre, s ebben a pózban marad csaknem a
darab végéig. Az Öregember viszont szünet nélkül
mozog, kígyószerűen siklik, cikázik a székek kö-
zött. Újabb kontraszt keletkezik tehát a nő stati-
kus és a férfi dinamikus állapota között.

Ebbe a szituációba lép be a kiismerhetetlen
mosolyú, lassú mozgású, kopasz, egyszerre sej-
telmes és komikus figura, a Szónok - a hátsó
falon át, egy addig felfedezhetetlen ajtón. Körbe-
megy, leül hátul, vár. Az öregember kitárja az
ablakokat, feláll a középső párkányára, s onnan
veti bele magát a szobát mint szigetet körülvevő
vízbe. Az Öregasszony lassan kibontakozik a kö-
telek közül, s a székeken át a hátsó ablakhoz
megy- átlebeg a téren -, s beleugrik a semmibe.
Most már teheti dolgát a Szónok is, makog,
mutogat, de „beszédét" - az írói instrukciótól

eltérően - nem kíséri az emberek
tetszésnyilvánításának hangza-
vara.

Az előadást nemcsak a követ-
kezetes és precízen kimunkált
rendezői megközelítés teszi je-
lentőssé, hanem a színészi alakí-
tások szuggesztivitása, kidolgo-
zottsága is. Stief Magda - a Né-
metországban élő erdélyi szár-
mazású színésznő - már játszotta
az Öregasszony szerepét Mugur
korábbi német előadásában, míg
Bíró József most formálta meg
először az Öregember alakját.
Párosuk azonban tökéletes
összeforrottságról tanúskodott.
Egyikük sem a figura korát
hangsúlyozta, sem külsőleg, sem
magatartásban nem érzékeltették
az öregséget. Hiszen nem is erről
szól a darab. Sőt ha nem
öregekkel történik meg ez a
világvége-szituáció, akkor a két

ember sorsa még
tragikusabbá, s egyben

tehetetlenkedésük, hiábavaló igyekezetük miatt
még komikusabbá válik. Mindketten kitűnően
oldják meg a stilizáció és a realitás kettősségére
épülő feladatokat, a megszólalások, a gesztusok
hétköznapian hitelesek, ugyan-akkor minden
megmozdulásuk valami furcsa idézőjelbe is
kerül. Szó sincs itt karikírozásról, még kevésbé
holmi elidegenítésről, didaxisról. Nem az
emberiséget képviselik, hanem önmagukat, de
mert totalitást képesek felmutatni,
értelemszerűen mégis többek lesznek önma-
guknál.

Stief Magda mindezt hallatlanul egyszerűen,
kevés mozgással, visszafogottan ábrázolja, míg
Bíró József dinamikusabban, bravúros mozgás-
sal oldja meg. Megrendítő, ahogy Stief Magda
kötéllel a szemén áll a széken: emberi kiszolgál-
tatottság, védtelenség, de lelki tartás is kifeje-
ződik e színészi gesztusban. Éppily megrendítő,
ahogyan Bíró József küzd a tömeggel, próbálja
bezárni az ablakokat: a feladatvállalás, a feladat-
nak való megfelelési kényszer s a legyőzetés
drámája zajlik le néhány perc alatt.

Fel kellett figyelni Dimény Áronra, aki főis-
kolásként a Szónok pici szerepében szuggesztív,
alázatos és pontos alakítást nyújtott.
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