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IONESCO: RINOCÉROSZOK

ombori barátnőmmel néztük a Vígszín-
házban a Rinocéroszokat, s előadás köz-
ben néhányszor egymásra villant a tekin-
tetünk: milyen hátborzongatóan élesen
hangzana ez a mondat otthon, az

orrszarvúak földjén, Szerbiában, ahol az
embercsoportok színeváltozása valóban
elképesztő valóság. Mindenki, akit nem vitt el a
csorda, ijedten, makacsul keres magyarázatot
erre a jelenségre, teóriákat, megoldási
lehetőségeket ókumlál ki, melyek rendre
összeomlanak. Az abszurditás ott mindennapi,
mindenhova beszivárgó emberpróbáló élmény.
A társadalmi, politikai helyzet bonyolultságával
ellentétben az erkölcsi szituáció lényegében
olyan egyszerű és csupasz, mint Ionesco
drámájában: az emberek nagy része vad
nacionalistává változott, s azok a kevesek, akik
őrzik a józan eszüket, kilátástalan helyzetbe ke-
rültek. Ott, ahol valódi frontok vannak, kegyetle-
nül egyszerű-elemi „vagy-vagy" működik: vagy
fújtatni kezdesz, és halálos erő költözik tagjaid-
ba, vagy maradsz szerencsétlen dadogónak. De
pusztulni kell. Akik utolsó leheletükig harcolnak,
éppoly abszurdum foglyai, mint akik a végkime-
rülésig tépelődnek. Az a baj, hogy beindult ez az
irracionális kell, hogy a végsőkig leegyszerűsö-
dött a helyzet, és kegyetlenül beszűkültek a lehe-
tőségek, az a tragikus, hogy csak ilyen alternatí-
vák vannak.

A Rinocéroszok: tézisdráma. Jugoszláviában
el lehetne sütni. Előadása ott harci
cselekménnyé válhatna, politikai színházat
lehetne csinálni belőle. K é pzeljük el, hogy
mondjuk az újvidéki színházban felkiált a
színész: „A puskám! A puskám! Az egész világ
ellen! Megvédem magam! Én vagyok, én
maradok az utolsó ember - az utolsó leheletig!
Nem adom meg magam!" De el-képzelhető,
hogy a rendező utálja a politikai szín-házat, a
közhelyeket, a téziseket, a szimbólum-
patronokat; az ösztöne, az ízlése, az esze tiltako-
zik ellene, érzi, hogy ez itt és most, még ha
hatásos is, nem jó. Nem létezik, hogy csak a
puskára futhat ki a játék. Másként is lehet
értelmezni. Akkor kénytelen az egész művet
újragondolni. Akkor nem alkalmazza „egy az
egyben" Ionesco utasításait és helyzetrajzait,
hanem kritika alá veszi az egész drámát, és
felforgatja a kínálkozó alternatívákat.

Ionesco ebben a darabjában valóban megfo-
galmazott valami „örök érvényűt" az ember me-
tamorfózisáról; a rinoceritisz találó metaforája
annak a kórnak, ami nem és nem vész ki a világ-
ból - mégis, harminchárom évvel a mű keletke-

Jelenet a Rinocéroszokból (az előtérben Barta
Mária, a Háziasszony szerepében)

zése után úgy tűnik, hogy a Rinocéroszok félig
sikerült dráma: egy jó ötlet frappáns, mára kissé
divatjamúlt kidolgozása - nem több. Nem lép túl a
maga alkotta, egyébként szellemes téziseken, és
ezért nem igazán revelatív, sőt kissé unalmas;
hiába abszurd, nem képeszti el a gondolkodást,
hogy az makacsul tovább kutakodjon, csupán-
csak tereli.

Horvai István, a vígszínházi verzió rendezője
épp a téziseken kapott, a mű gyengéit dúsította
fel. Magyarországon hál' istennek nem olyan
„egyszerű" a helyzet, minta szomszédban, így a
darabnak nincs direkt aktualitása; ezt a „hiá-
nyosságot" pótolandó, a rendező elővette a ki-
szolgált kaptafát - amitől végre megszabadul-
hatna a művészet -, és a hatalom-ellenzék op-
pozícióra húzta rá a drámát.

Az első felvonás még kellemes és víg. Fehér
Miklós díszlet- és Jánoskúti Márta jelmeztervező
nagyon finom és harmonikus pasztelltónusokkal
„festette meg" a színképeket. Régi albumokban,
régi filmekben találkozunk ilyen drappos-barnás
meg kékes árnyalatú életképekkel. A komikus fi-
gurák és jelenetek is vígjátékosan szórakoztatók.
Brillírozások is vannak, mint például Vallai Péter
színeváltozás-jelenete. Jó epizódalakítások. Ha
levennénk a hangot, nehéz lenne megállapítani,
hogy a nagy Ionesco megy a színpadon, s nem
valami jól pergő, másodrangú vígjáték. Mindad-
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dig, míg az első felvonás végén feltűnik a színen
egy-két ormótlan, plasztikus orrszarvúfej. Egy
vagy két szarvval-e, nem tudom, mindenesetre
igen élethű, kinagyított megformálásban.

A második felvonásban a mérsékelt csín, kel-
lem, humor és képzelőerő odavész; díszleten,
jelmezen, szövegen, színészeken egyaránt győ-
zedelmeskedik és rájuk telepszik a koncepció. A
csúcsponton elsötétül a színház, égszakadás,
földindulás effektus rázza meg a színpadot, hull a
„vakolat" - mint a moziban a Poko l i to rony és
hasonló katasztrófafilmek esetében -, s amikor
kivilágosodik, vagy félszáz felaggatott, mű-
anyagszerű rinocéroszfej ringatózik a panel ég-
boltozaton. Kiköpött orrszarvúfejek, fényesek,
minta szilveszteri sült malacok, tucatjával! De ez
még nem minden. Nemsokára egészben is kijut a
nézőknek a vad. Egy ión oszlop tetején galop-
pozva, hórihorgasan, sonkásan.

A trafikokban árulnak - csak kis méretben -
ilyen műanyag ősállatokat gyerekeknek, rút-
giccses játékszerül. Persze, mondani se kell,
Horvai nagyvadja nem játék, hanem jelkép, a ha-
talomé. Ha néhány évvel ezelőtt ötágú csillag
vagy vezérürüszobor jelenik meg így a színpa-
don, biztos, hogy elég nagy lelkesedés-felhördü-
lés következik. A rendező erre a régi feltételes
reflexre épített. A hatalom-ellenzék bevált felál-
lására irányította rá a drámát. Harsányan, de tel-
jesen hatástalanul. A közönség nem vette a la-
pot, semmi indítékot nem érzett, hogy egy lógó
hasú, masírozó orrszarvú iránt ellenzéki maga-
tartást tanúsítson.

A szocialista giccs letűntével megszületett a
posztkommunista giccs, melyben a vékonydon-
gájú, neurotikus, a Courvoisier-t sem megvető
ellenzéki áll szemben - fokozatosan hősiesülő
ábrázattal - a tokás, nehézsúlyú hatalommal.

Meg kell adni, ami a hősiséget illeti, a rendező
és a főszereplő (Gálffi László) haladtak a korral.
Szó sincs itt már radikalizmusról, elszántságról,
ellenzéki öntudatról, bátorságról. Ez az ellenzéki
nagyon félszeg, tétova, befolyásolható, hisztéri-
kus, csak ijedtében köti fel a gatyamadzagot s
mászik fel a kredenc tetejére, játékpuskával a
kezében, hogy elnyafogja: „Nem adom meg ma-
gam!" Csak a kitartóan rajta ragadó reflektorfény
jelzi, hogy ez itt a kulminációs pont, vége az elő-
adásnak - a közönség nem kapcsol, míg meg
nem indul a függöny. Kínos, tanácstalan másod-
percek. Nem mintha annyira abszurd lenne a
helyzet; csupán ostoba. A kulisszafalakon támadt
lyukakból orrszarvúkoponyák hologramjai keltik a
hatást. Az asztal közepére állítva, kinagyítva,
hogy jól látsszék, egy gömbölyű arcú kis-
gyermekfényképéről néz ránk Elvesztett
Üdeségünk. A pohárszék tetején ott kuporog
regrediált, szalonspicces felnőttkori mása. A
háttérben a nagy, többméteres, eklektikus
szimbólum, a ión oszlop a Iovasszobor
formátumú rinocérosszal.

Valla i Péter (Jean) (Koncz Zsuzsa felvételei)

Abszurd irodalmi műnek ilyen sültrealista tálalá-
sa - tényleg elképesztő.

Lehetetlen így, ilyen vásári realizmussal ábrá-
zolni azt a tébolyt, ami körülöttünk végbemegy. A
dolog sokkal mélyebben és ijesztőbben abszurd,
a gondolkodó embert próbára tevő; vétek klisék-
kel, jelszavakkal, papírmasé jelképekkel vála-
szolni rá.

„A színházat megöli a kommercializmus és a
realizmus" - olvasom a Ionesco-idézetet éppen

a Vígszínház műsorfüzetében. Abszurd az
egész színházi világ, ha jóslata éppen a saját
botránydarabján vált be.

Eugéne Ionesco: Rinocéroszok (Vígszínház)
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mez: Jánoskuti Márta. Zene: Orbán György. Szobor-
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