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IONESCO, A SZOMORÚ BOHÓC
AZ ABSZURD DRÁMA MESTERÉNEK HALÁLÁRA

étfőn, kora délután elhunyt Eugéne
lonesco. Hétfőnként a párizsi
színházaknak szünnapjuk van. Kivéve
az Huchette-et, ahol aznap este A
kopasz énekesnő és A lecke

tizenegyezer-kilencszáznegyven-negyedik
előadása zajlott. Az előadás 1957 óta
megszakítás nélkül műsoron van. A teljesítmény
a Rekordok könyvében is helyet kapott.

A halálhír bejelentése őszintén szólva nem
rázta meg a közönséget, amely nagyrészt külföl-
diekből állt. A kopasz énekesnő és A lecke, akár
az Eiffel-torony vagy a Louvre, hozzátartozik az
amerikai és japán diákok előírt turisztikai útvona-
lához. Bizonyára azt hitték: az író már rég halott.
Ionesco a világ legtöbbet játszott szerzője, drá-
mái részei a tantervnek, és kiadták őket a Pléiade-
sorozatban: klasszikus, és a klasszikusok halot-
tak szoktak lenni.

Első darabját valójában nem az Huchette-ben
mutatták be, hanem a Noctambules-ben (a mai
Champollion moziban). Az eseményre 1950.
május 16-án, délután hatkor került sor. Díszlet
híján Nicolas Bataille, a rendező egy
vendéglőből kért kölcsön néhány bútort, a
jelmezeket pedig Claude Autant-Lara adta
kölcsön Osztrigás Mici című filmjéből. Akár a
Godot-ra várva ősbemutatója 1953 januárjában a
Babylone színházban, A kopasz énekesnőé is
mára mitológiai dimenziókat öltött. Azok, akik
állítólag részt vettek rajta, a bercy-i
sportpalotába se férnének be. Valójában az
előadás megbukott. Egyetlen kritikus volt jelen,
az sem értett egy kukkot sem, de ő legalább
azzal büszkélkedhet, hogy ott volt. Ha Raymond
Queneau nem viszi el magával néhány barátját a
Nouvelle Revue Française köréből, köztük
Jacques Lemarchand-t, a Figaro Littéraire
színibírálóját, az „antidráma" nyomtalanul múlt
volna ki. Később Benjamin Péret és André Bre-
ton benne látja majd a szürrealista doktrína kitel-
jesülését.

Ó, ha akkor valaki megjósolja lonescónak, mi-
csoda szerepe lesz majd A kopasz énekesnőnek
a színháztörténetben! Az író, aki 1912. november
26-án született a romániai Slatinán román apától
és francia anyától, egyéves korától élt Franciaor-
szágban. Amikor tizenhárom évesen visszatér
Romániába, nem beszél románul; s amikor hu-
szonhat évesen végleg Párizsban települ le, csak
nagy nehézségek árán tud franciául írni.

Harminchat évesen még egyetlen sora sem
jelent meg Franciaországban, és egyetlen drá-
máját sem mutatták be. A színházat különben is
gyűlöli. Csak a gyerekkorában látott bábdarabok
iránt tanúsít némi elnézést. Ekkor azonban egy-
szer csak fejébe veszi, hogy megtanul angolul,
„és mert nem tudtam megtanulni ezt a nyelvet,
azért lett belőlem drámaíró". Az Assimil-mód-

Eugéne lonesco és Jean-Luis Barrault

szeren alapuló nyelvkönyv példamondatainak
groteszkül bohókás értelmetlensége bohózat
megírására ihleti. „Az angol falióra tizenhét angol
órát üt." „Nocsak - kiáltják Smithék -, kilenc
óra. Megettük a levest, a halat. a szalonnás
krumplit meg az angol salátát. A gyerekek angol
vizet ittak. Ma jól vacsoráztunk. De csak azért,

mert London környékén lakunk, és a nevünk
Smith." (Gera György fordítása)

A Le Monde meg a Figaro kritikusai ekkor
„szélhámosnak", „ködösítőnek", „vicces kis figu-
rának" kiáltják ki. A korabeli színház csak
üggyel-bajjal vedli le realista burkát. Ionesco
első közönségsikerét csak 1956-ban aratja,
amikor a
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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.
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