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S Z Á N T Ó J U D I T

A VISSZAÁLLT IDŐ
KÉT IONESCO EGYFELVONÁSOS

majdani hasonló feladatokra. A közönség szem-
pontjából viszont a kérdés nem több s nem ke-
vesebb, mint akármelyik más színházi estén: jó-e
az előadás, érdemes volt-e számos kínálkozó esti
program közül éppen ezt választani?

A tét egyébként így sem kevés. Amióta
lonesco Magyarországon felszabadult, s ennek
legföljebb tizenöt éve, műveiből csupa azonnal
feledhető előadás született. (Megjegyzem, ebből
az időszakból külföldön sem maradt már fenn

Negyven-egynehány év késéssel az ember úgy
érzi magát, mintha akkor lenne.
Ülne egy kis párizsi (szenes)pinceszínházban,
ahol fél kézen összeszámolhatók a harmincon
felüliek, fiatal színészekkel közös térben a fiatal
nézők, és valami történik. Ők, mind együtt,
részesei valaminek, ami meg fogja változtatni a
világot. Nem, nemcsak a színi világot, hanem a
dolgok érzékelésének, a jelenségek tu-
domásulvételének, a látszatok megítélésének
módját. Valami történik, aminek következtében
valami történni fog. A szórakozás, a meglepetés
áhítattal vegyül.

Csakhogy az, ami történik, s ami történni fog,
már megtörtént. Az abszurd lefutott, Ionescóval is
megesett, amitől évtizedekig rettegett: meg-halt.
Sok minden megváltozott, de még több, ami
változatlan maradt. A látszatok elmozdultak, a
lényegekhez nem sikerült közelebb jutni.

1950-ben mutatták be a Jacques vagy a be-
hódolást, 1953-ban A kötelesség oltárárat. Negy-
venhat, illetve negyvenhárom évvel később ce-
lebrálja Fodor Tamás -tény, ami tény: Magyaror-
szágon először - a feltámasztott Stúdió K.-ban a
régi misét. És ahogy az est előrehalad, az ember
már csak szórakozik. Mulatságos egy szerző ez a
románo-francia ma is.

Persze amit elmond, azóta sokszor hallottuk
már, utódok és epigonok hadától. Az, hogy a
színház nem múzeum, bizonyos igazságtalan-
sággal jár. Ha a színdarabokat is ki lehetne állítani
a maguk őseredeti formájában, senkit sem zavar-
na, hogy azóta hasonlók, izgalmasabbak is ké-
szültek. Az eszünkkel tudjuk, hogy lonesco volt
az ős, az előd (habár Vitrac például versenghetne
vele a címért), de ez önmagában nem hat meg.
Legföljebb elismerjük, hogy ő szürreálisabban,
vadabbul, ridegebben mondja, amit mond, nem
puhul fel a realizmus, a lélektan, a humanizmus,
az ilyen-olyan hagyományok irányában, mint
például szép számú magyar utóda.

Mindazonáltal itt nem dől meg és nem készül
semmi. Az eszményi miliő mesteri rekonstrukció
marad, az előadás legfőbb célja műhelyjellegű:
iskolázni a fiatal csapatot a szokatlan stílusra, a

Nádasi László (Nagypapa) és Csabai Judit
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jelentős felújítások emléke.) Magam voltaképpen
csak Lukáts Andor és Csákányi Eszter Lecke-beli
kettősét őrzöm, azt is elsősorban két olyan
színész miatt, akiknek pillanatai általában
őrzésre érdemesek. A Haldoklik a király Katona
József színházi előadását - amely a színház
fénykorában született - csendesen végiguntam, a
legutóbbi nekifutást pedig, a Thália-beli s az
ugyancsak Fodor Tamás rendezte A székeket
pedig - mint e lapban már megírtam -
feladatabszolválásnak s legföljebb a Törőcsik
Mari előtti fagyott tisztelgésnek éreztem.

Fodor e mostani rendezésének három érdeme
van. Az egyik, hogy szellemesen küzdi le az egy-
felvonásosokkal szembeni ősi magyar elő-
ítéletet, mert A kötelesség oltáránt minden
erőszakoltság nélkül - még a játszók közül
kettőnek az azonosságát is csak módjával kiak-
názva - a Jacques szerves és logikus folytatásá-
nak tünteti fel. Mint ahogy valóban két szem ez
lonesco családtetralógiájából: a hazug társadalmi
normákhoz való adaptálódás első fázisa a
Jacques vagy a - kötelezően elvárt házasodás
előtti - behódolás, a harmadik A kötelesség ol-
tárán, a középkorúvá érett házaspár kegyetlen
torzképe. (A második, A jövő a tojásokban van
címen, a szaporulat kényszerét démonizálja, a
negyedik, A székek a párkapcsolat elkerülhetet-
len széthullását.) A másik kemény rendezői gesz-
tus, hogy Fodor és dramaturgja, Szeredás And-
rás a Jacques-nál kétszerte hosszabb A köte-
lesség oltáránt irgalmatlanul meghúzza, kiirtva az
önmagába beleszerelmesedő szómágia terjengős
színpadi unalmát, s a művet a lényegre redukálva.
(A székeknek sem lett volna ártalmára a hasonló
beavatkozás, csak persze ott ki kellett tölteni egy
egész estét.) Mellesleg a Jacques is veszít
mindjárt két szereplőt, a nagymamát és Roberte
mamát, a lényeg minden károsodása nékül (a
nagypapának talán ellensúlyként beiktatott
bepisiléséről viszont szívesen lemondtam volna).
Igy lepleződik le még egy rövid szkeccsen belül is
a tautológiára, a ráhímzésre való írói hajlam.

A harmadik érdem látszólag szcenikai. Az ere-
detileg szolid szobadíszletben játszódó A köte-
lesség oltárárat Fodor egy hatalmas ágyra helyezi
át, ionescói ötlettel (csoda, hogy az írónak ma-
gának nem jutott eszébe). Az ágy egyrészt a
házastársi viszony metaforájaként első látásra
nyilvánvalóvá teszi, hogy egy házasság sorsával
fogunk szembesülni; másfelől a maga rejtett,
süppedő és beomló szegmenseivel kitűnő játék-
tér, és sokkal szemléletesebben illusztrálja a
mélységekbe és magasságokba taszított, bo-
lyongó, időnként elvesző Choubert kálváriáját,
mint a szobatérben való kóborlás, amelyet
lonesco csak időnkénti sötétekkel tudott meg-
oldani.

Bánki Gergely (Jacques) és Homonnai Katalin
(Roberte) a Jacques vagy a behódolásban

A kemény húzások a lényegére vetkőztetik
mindkét darabot, és ez a lényeg, bárhogy tiltako-
zott is lonesco műveinek mindenfajta értelmez-
getése ellen, mára bizony eléggé egyértelmű
(igaz, ebben - legyünk méltányosak - a magát
annak idején elemi erővel elfogadtató lones-
cónak oroszlánrésze van): a konformizmusról, az

elfogadott (és mi tagadás, eléggé mozdíthatat-
lannak tetsző) normákhoz való alkalmazkodásról
van szó, úgyszólván biológiai, az életkoroktól
függő vetületekben. Jacques, a lázadó ifjú auto-
nómnak képzeli magát, és tiltakozik ellene, hogy
a sablonos és uniform családi keretek közé rán-
cigálják. Ezért ragaszkodik a két-, majd a három-
orrú, majd a még ennél is rútabb menyasszony-
hoz mint képtelen feltételhez; de milyen feltételt
ne tudna rendelésre előállítani a konformizmus?
Hiszen a megoldás úgyis genetikailag kódolt:
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Nádasi László (Nicolas), Tzafetás Roland (A
rendőr) és Illés Edit (Madelaine) A kötelesség
oltárán címűdarabban (DusaGábor felvételei)

Jacques a végén nem a három orrnak adja be a
derekát, még csak nem is a Roberte által ügyesen
megjátszott „másságnak" dől be, hanem az ősi
csapdának, a szexnek - ilyen egyszerű az egész.
(Es itt mellesleg kár, hogy a végső, frenetikusnak
szánt dialógus a magyarban - hogy úgy mond-
jam-nem sül el: a „macska" szónak a franciában
oly egyértelmű, de még a remeklő Bognár Róbert
által is lefordíthatatlan kétértelműségét a
rendező talán az erotika nyíltabb színpadi hang-
súlyozásával pótolhatta volna; így inkább csak az
Örkény-féle macskajáték egy változatát kapjuk.)

A második részben, a középkorú házaspár
esetében, a nemiség általi konformizálódást már a
társadalmi konformizálódás helyettesíti, és a
lecsupaszított szövegből még pontosabban
követhető nyomon a folyamat, amelynek csak
egyes aspektusairól is egész estét betöltő drá-
mák sora született: a másik ember baján való
kárörömöt miképp váltja fel a külső fenyegetett-
ségtől való rettegés, az idegen külvilággal szem-

ben s általa mesterségesen gerjesztett bűntudat-
komplexus, az ily módon előkészített teljes ki-
szolgáltatottság, majd a diktátorcsere, mindez a
másik házasfél kéjesen lihegő, aktívan szervilis
segédkezésével, és ez így megy tovább mindad-
dig, ameddig már nemcsak bűn nincs (idáig már
Kafka is eljutott), hanem én sincs, aki bármit
elkövethetne.

A fiatal társulatnak izmosító mankóul szolgál-
nak Németh Ilona szürrealistán jellemző erejű
maszkjai, parókái és jelmezei, s némelyükre
egyelőre bizony ráfér ez a mankó, bár odaadásuk
azt sejteti, hogy egyéb szerepek már most is
inkább pofon találhatják őket, mint épp ezek a
mostaniak. A jelen előadásból számomra Bánki
Gergely emblematikusan magába gömbölyödő,
konok Jacques-ja emelkedett ki, aki már eleve
bizonyos bűntudatos daccal hordozza külön-
állását, hogy utána nagyon finom, lépcsőzetes
átmenettel adja fel magát. Markáns körvona-
lakkal ábrázolja a Gomböntő kanalába való
puhányt Rácz Attila mint Choubert, habár az
alakítás egy realista drámában is elmenne. Es
kitűnő Illés Edit, főleg a második darabban, bár
Jacques mama karikatúrájába is személyes
jelenlétet visz; Madame Choubert-ként azon-

ban a Tót Mariskám e színpadi előképének teljes
skáláját zongorázza végig, a rutinos hitvesi köte-
lességtudattól az érzéki csábulással színezett
konformista árulásig. A többiek inkább csak fe-
gyelmükért és a stílus igyekvő vállalásáért

di
csérhetők.

Egyszóval: nagyon jó hely ez a pince, a zsák-
kollázsaival, a perzsa kávézójával, a hevenyészet-
ten hangulatos ivó-evőjével, a macskaköves
flaszterével, ott, a Mátyás utca prekapitalistán
világ-városias lepusztultságában. Ezúttal
atmoszferikusan sikerült benne rekonstruálni a
régmúltat; de legalább ilyen alkalmas lehet a jelen
darabkáinak keretbe foglalására is.

Eugéne Ionesco: Jacques vagy a behódolás - A köte-
lesség oltárán (Stúdió K )
Fordította: Bognár Róbert. Jelmez-maszk: Németh Ilo-
na. Dramaturg: Szeredás András. Rendező: Fodor
Tamás.
Szereplők: Bánki Gergely, Csabai Judit, Dióssi Gábor,
Illés Edit, Nádasi László, Novák Géza, Homonnai
Katalin (Jacques vagy a behódolás); Rácz Attila, Illés
Edit, Tzafetás Roland, Nádasi László (A kötelesség
oltárán).


