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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-
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rei mellett nyilatkozatokat, rendeleteket, hivata-
los statisztikákat olvas fel. Akárcsak Camus Pes-
tisében - arat a halál. Holtakkal érkezik végállo-
mására a villamos; az exodus témájáról rende-
zett tudományos konferencia szakértői holtan
fordulnak le székükről; a hétköznapi élet minden
pillanata újabb áldozatokkal terhes. A tévéhíradó
rettegő menekülőket mutat, akiket a politikusok
parancsára a karhatalom ver vissza házukba. A
vérszínű keresztjellel megbélyegzett lakásokból
nincs szabadulás. Az engedetleneket felkoncol-
ják. A kormány „rossz állampolgároknak" tekinti
azokat, akik így halnak meg.

Politikai vádirattal érnek fel nemcsak a tévé jól
ismert képei és a hozzájuk fűzött szövegek tar-
talma, az égő gyertyák s a temetők látványa,
avagy a morbidan szellemes cikkekkel, darab-
részletekkel (és a produkció alkotóit bemutató
írásokkal) teleírt, az előadáshoz készült igazi el-
lenzéki újság, az Evenimentul Zilei (A nap ese-
ménye), hanem maga az egész produkció is. El-
mondható róla mindaz, amit lonesco saját rajzai-
val kapcsolatban nyilatkozott Thierry Zénónak a
Hangok és csendek című filmben: „Ablak is,

Jelenet a Gyilkos játékokból

tükör is, főképpen pedig karikatúra, de egyszers-
mind kritika." Mert „a valóság eltorzítása jobban
megközelíti az igazságot, mint maga a valóság".
(Szántó Judit fordítása)

A játék eggyé válik a rettegéssel. Két rab őri-
zetlenül marad a börtönben. Kinn a szabadság,
de a pusztulás is. Az egyik fogoly a külvilágot
választja, a másika cella biztonságát. Ám az ő
nyakát is elvágja egy lojális őrült, egy kívülről
jött. Hisz a „fantomok is csak emberek:
eltorzított emberek", és lonesco éppen azt
tanulta meg lidérc-nyomásaiból, hogy a világot
olyannak lássa és láttassa, amilyen.

Az apokalipszis színpadi szímfóniája azonban
nem nélkülözheti a lírát sem. A zenei betétek
mellett ezt fejezi ki például két fiatal pár fáziské-
séssel ellenpontozott tükörjátéka.

A szimultán halálábrázolás előkészíti a műfaji
szempontból talán stílustörésnek számító, de tö-
kéletesen érthető és elfogadható előadásvéget:
a mészárlás végén a holtakat fertőtlenítik. Az

egészségügyi előírások betartása után követ-
kezhet a Feltámadás. A megelevenedő holtak -
lonesco más írásaiból vett szövegrészletekkel -
hitet tesznek az ifjúság s a törékeny és szörnyű
élet mellett. Visszatérnek a kezdőkép szerelme-
sei, és felcsendül az Örömóda, amely zenei vá-
lasz a képes tévébeszámoló kísérőzenéjére, a
Carmina Buranára.

A katarzis nyomán fellélegezhet-e a közön-
ség? Képes-e a néző kilépni az egy évtizeden át
balett-táncosként ismert rendezőnő, Beatrice
Bleont: és a bukaresti főiskola különböző sza-
kairól verbuvált játszók előadásából, amelyben
a szereplők közvetlenül is bevonják a nézőt a
„gyilkos játékba" - végigszaladnak a páholyok
mellvédjén, a széksorok között, felállítják a ven-
dégeket, dialógust folytatnak a karzaton, bero-
bognak a páholyokba -, s ahol a média és a
színház felváltva működik, de egyidejűleg hat?
Miközben összhang jön létre látvány és szöveg,
hangok és zene, valóságos és abszurd, ször-
nyűség és játék, hétköznapok és művészet kö-
zött, leomlott a gát is a clown-színész és a
clown-néző között.


