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A Nem félünk a farkastól
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A tökély abszolútuma

Az előadás úgyszólván tökéletes.
Paál István, rendezői avantgardunk egyik
vezető egyénisége, akinek produkcióit
eddig egy-egy rendezői koncepció
megvalósulásaiként lehetett méltatni, most
bebizonyította, hogy mást is tud, méghozzá
ugyanilyen színvonalon : alázattal
közeledni egy olyan típusú drámához,
amelyben nem annyira rendező-ként
érvényesülhet (e szakma mai értelmezése
szerint), hanem először dramaturgként,
később játékmesterként. Aiszkhüloszt,
Shakespeare-t, Kleistet, Csehovot - vagy,
hogy Paál eddigi munkásságának körén
belül maradjunk, Camus-t, Jarryt,
Bulgakovot, Beckettet, Dürrenmattot
sokféleképp lehet értelmezni anélkül, hogy
a szerző, a dráma önmagával való
azonossága megszűnnék; Albee e
reprezentatív műve azonban, ha valóban
azt akarjuk tolmácsolni, úgyszólván nem
értelmezhető másképp, mint betűi szerint.
Még csak az ábrázolás gazdagításáról,
árnyalásáról sem eshet szó, mert a figurák
magukba sűrítenek minden lehetséges
tulajdonságot, és egyben annak visszáját is.
George és Martha egyszerre rokon- és
ellenszenvesek, szánandók és undorítóak,
emberiek és embertelenek, hóhérok és
áldozatok, hatalmasak és kiszolgáltatottak,
szörnyek és ember-szabásúak, érthetők és
követhetetlenek, és még szaporíthatnánk az
ellentétpárokat: kevés az olyan szín, amely,
kiegészítő és ellentétes árnyalataival
egyetem-ben, ne lenne bennük
kimutatható. Es ugyanígy, szélesebb
értelemben., helyzetük, a világhoz való
viszonyuk is egy-szerre lucid és zavaros,
menthető és el-ítélendő, hősi és gyarló. És
ha a rendező legalább hangsúlyokat
próbálna eltolni, akkor is a művet
hamisítaná meg, mert ha az ellentétes
tulajdonságok kísérteties tudatossággal
megkomponált aránya felbomlana,
megbomlana a dráma - egy albee-i címet
kölcsönvéve - „kényes egyensúlya" is.
Tulajdonképpen csak Nick alakja nyújt
szabad felületet az értelmezéshez, mert a
szöveg nem igazít el egyértelműen arra
nézve, hogy a sivár jövőnek ez az atlétikus
kulcsfigurája milyen mechanizmus szerint
működik,

hogy engedelmessége, amellyel házigaz-
dái játéksorozatában sodródik, mennyi-
ben fakad szimpla ostobaságból, mennyi-
ben számító tudatosságból és mennyi-ben
a sok italtól is motivált kábult döb-
benetből, pontosabban, hogy ezen indí-
tékoknak mi a hierarchiája. Nick ábrá-
zolásában kap tehát bizonyos fokig szabad
kezet a rendező, de egyrészt ez a le-
hetőség is csak viszonylagos, hiszen Nick
dramaturgiai funkciója, a darab
összmozgásában viselt szerepe már ismét
a maga többértelműségében egyértelműen
meghatározott, másrészt alakjának
értelmezése mindenképp az elő-adásnak
csak másodrendű aspektusa marad.

Paál István rendezésének dicsérete tehát
ez esetben elválaszthatatlan a dráma
elemzésétől, mesteri építkezésének
dicséretétől. Minden mozzanat az íróéval
egyenértékű tudatosságról tanúskodik.
Hiszen a cselekmény, a dialógus egyes
fázisaiban a jellembeli ellentétpárok más-
más tényezői dominálnak, de úgy, hogy a
mélyben ugyanakkor ott hat a többi
összetevő is: amikor Martha szadistán
gonosz, ugyanakkor nyomorultan
kiszolgáltatott is, amikor George
szánandóan megtört, egyszersmind fele-
lősen önpusztító, és ismét folytathatnók az
ellentétpárokat, amelyek az előadás
minden pillanatában gyönyörűségesen
jelenvalóak. A rendezői dramaturgia
mintaszerű megnyilvánulásával állunk
szemben, melyhez képest a tulajdon-
képpeni rendezői munka másodlagos.

Annál fontosabbá válik viszont a
játékmesteri tevékenység, amely a rendezői
dramaturgia felismeréseit hús-vér színészi
valósággá alakítja. Ezt a hajszál-pontos
elemzést intellektuálisan és érzelmileg
négy, meghatározott alkatú színésszel
elfogadtatni, utána képzeletgazdag fizikai
valósággá formálni úgy, hogy a figurák
önálló létezése csak a másik oldalát
jelentse egy tökéletesen össze-csiszolt
összjátéknak - ez annyit jelent, mint a
munkafolyamat időtartamára egyetlen
organizmussá alakulni, s a vitákat,
változtatásokat, finomításokat is úgy
végrehajtani, ahogy egyetlen ember
küszködik önmagával, a vállalt feladat
minél tökéletesebb megoldása érdekében.

Könnyű például kimondani, hogy a
szereplőkben egyszerre van jelen minden
tulajdonság mint állítás és mint tagadás; de
hát könnyű Marthának és George-nak,
elvégre ők Albee fejében születtek meg - a
természet esendő mű-helyében gyúrt
színészekből szükség-

képp hiányzik ez a teljesség. A választás
persze nem véletlenül esik egy-egy
színészre; valamely, a figura szempontjá-
ból lényeges tulajdonság nyilván fel-.

tűnően jellemzi művészetüket. Margittay
Ágit például Marthához rokonítja a
művészi értelemben vett közönségesség.,
érzékiség, és ami színészi egyéniségét
különösen pikánssá teszi - az effajta tu-
lajdonságokhoz ritkán társuló erős in-
tellektualitás. A színész Végvári Tamás és
George legnyilvánvalóbb közös nevezője a
sebezhetőség, a világ inzultusai elől jobb
híján passzivitásba menekülő érzékenység;
Pogány Györgyöt pedig már külső
megjelenése is predesztinálja Nick, a
jóképű, izmos csődör és önjelölt
világhódító szerepére. De vajon ugyan-
ilyen mértékben volt-e jelen Margittay
Ágiban Martha szenvedélyessége, fruszt-
rált tragikuma, Végvári Tamásban George
intellektuális fölénye és kegyet-lensége,
Pogány Györgyben Nick kiszámított (bárha
magát mindig elszámító), rugalmas
törtetése? (Nála, a pályakezdő színésznél
ráadásul még technikai problémákkal,
önmaga és lehetőségei még hiányos
ismeretével is lehetett volna számolni.) És
a drámával való együtt-élés, együtt
gondolkodás folyamata mind-ezeket a
színeket - és a többit is - elő-hívta színészi
érzékenységük filmjén. És mindennek
eredményeként született meg - egy
tökéletesen összehangolt, áldozatos
együttes teljesítményen belül --egy
nagyformátumú, úgyszólván definitív
alakítás, minden bizonnyal egyike az évad
legjobbjainak: Végvári Tamásé, akiben
bevallom, magam is csak most fedeztem
fel (nyilvánvalóan nem az ő, de nem is
csak az én hibámból ilyen késedelmesen) a
nagy, a mindent tudó színészt. Született
egy kitűnő alakítás: Margittay Ágié, egy
érdekes és nagy reményekre jogosító:
Pogány Györgyé és egy maradéktalanul
hasznos és helyén való: a Honeyt alakító
Szoboszlai Éváé. Ez utóbbi különös
hangsúllyal dicséri Paál István munkáját. A
fiatal színésznőt most láttam először
színpadon, és igazából nem tudom felmérni
képességeit; lehet, hogy a későbbi
találkozások során jelentős művésznek
bizonyul majd, lehet, hogy a szürke átlagot
gyarapítja. Honey viszonylag egyszerű
szerepében nem mutat különösebb alkotó
egyéni hozzájárulást, és egy más
produkciót le is húzhatna, a negyedik kerék
el-elakadásával. Itt azonban olyan
precízen, tömören, ízlésesen valósítja meg
az instrukciókat, olyan természetesen
illeszkedik



be a színpadi fogaskerékrendszer moz-
gásába, hogy viszonylagos szürkesége
egybeolvad, azonosul Honey viszony-
lagos szürkeségével.

A tökély relativitása
És most következzék egy meglepően
hangzó vallomás. Miközben nem szűn-
tem meg csodálni az előadás tökélyét és
élvezni a színpadi eseménysor minden
egyes mozzanatát, ugyanakkor - Albee-ra
emlékeztető ellentétpárosítással - a
mélyben, de nem kevésbé egyenletesen
feszengtem is, nyíltan kimondva: unat-
koztam. De pontosan érzékeltem azt is,
hogy erről kizárólag a dráma tehet.

Előrebocsátom: eleve zavart a darab
nyelvének mesterkéltsége. Paradox hely-
zet ez: miközben Elbert János munkájá-
ban az utóbbi évtizedek egyik legbravú-
rosabb színpadi fordítását csodálhatjuk,
ugyanez a nyelv a cselekményt kiemeli
eredeti szférájából és megfosztja termé-
szetességétől. Elbert bámulatos inven-
cióval kutatta fel a jellegzetes amerika-
nizmusok magyar megfelelőit, de éppen
mert - fordítóink között fehér hollóként -
alkotó munkát végzett, per definitionem
nem adhatott a szereplők szájába magától
értetődő természetességgel használt
szöveget, Ami az eredetiben a jel-

legzetes és általános amerikai „small
talk"-nak egy, vezető értelmiségiekhez
méltó eredetiséggel variált változata, az
itt újszerű, a figyelmet állandóan önma-
gára terelő jelenséggé válik, eszközből
céllá. Megmutatkozik ez már magában a
címben is, amelyet pedig teljes joggal
méltattak fordítástörténeti jelentőségű
trouvaille-ként. Az amerikai szereplők
(és nézők) számára a „Who is afraid of
the big bad wolf" leleményes-szelleme-
sen, de egyben spontán könnyedséggel
alakul „Who is afraid of Virginia
Woolf"-fá; annál kényszeredettebben hat
az amerikaiakból magyar nyelvűekké
alakult, tehát egy transzpozíciós síkon
már átesett szereplők ajkán egy német
asszociáció, amely ráadásul még a név -
Goethe János Farkas - szokatlan, bizarr,
nem használatos magyarítását is
megköveteli. De folytathatnánk a sort
számos, önmagában telibe találó kifeje-
zés - Dumajancsi, Posványpeti, takonyak,
szeszdajka, Papsi stb. - összehasonlító
elemzésével. Ezek az önmagukban
virtuózul kongeniális idiómák pontosan
tükrözik az eredeti jelentéstartalmakat,
csak az a bajuk, hogy míg az eredeti a
helyi közönség számára teljesen termé-
szetesnek hat, magyar változatukkal a mi
közönségünk lényegében először

találkozik, és ezek a meg-megújuló ex-
centrikus nyelvi kalandok eleve minősí-tik
élményét.

Mindez persze minősíthető úgy is, hogy
nem kényszermegoldásról van szó,
bravúros és önmagában tökéletesen sike-
rült kísérletről egy hiányzó rétegnyelv
önálló megteremtésére, hanem tudatos
törekvésről, amely az ábrázolt világ nyelvi
elidegenítésére irányul. Csakhogy Albee
dialógusának stilizált naturalizmusa
rosszul tűri az elidegenítést, és minthogy
maga a cselekmény sem tolmácsolható
elidegenítve, nyelv és szín-padi történés
óhatatlanul ellentmondásba kerül
egymással.

Ami azonban ezen túlmenően és igazán
zavart: a naturalista természetességnek és
a görcsösen romantizált szimbolizmusnak
az a kettőssége, amely egy évtizede, a
bemutató idején, még nem volt szem-
betűnő; a mű szenzációereje, sokkhatása
csírájában fojtotta el a fenntartásokat. Az
Albee ábrázolta konfliktusnak valójában
nincs se eleje, se vége, egy tetsző-leges
metszetet hasít ki egy végtelen
egyenesből. Egy nyomasztóan állandó
életérzést ragad meg, az elidegenedés, a
magány, a céltalanság jelenségeinek re-
akciójaképp kialakult permanens maga-
tartást rögzít. Martha és George, mi-helyt
az első ifjúság biológiai optimizmusa
lefoszlott róluk, úgy élt, úgy él és úgy fog
élni halála napjáig, mint a dráma ábrázolta
néhány éjszakai óra alatt. A dráma
klasszikus sémája voltaképp a
kétszemélyes szerkezet lenne; amit Nick
és Honey, mint egy gátlástalanabb, em-
bertelenebb külvilág képviselői jelente-
nek, azt utalások is pótolhatnák, hiszen pl.
„Papsiról" is tökéletes portrét kapunk
lánya és veje szavai nyomán. Másrészt az
ifjú házaspár katalizátori funkciója és
kivált Nick önálló dramaturgiai szerepe
kétségkívül megkönnyíti, hogy a néhány
órára sűrített cselekmény még teljesebb
képet adjon George s Martha pokláról (bár
személyük autonóm súlya nem indokolja
kielégítően a ma esti leleplezések kivételes
súlyát, a mára esedékes tűzijáték
nyilvánvalóan rendhagyó szín-pompáját).

Voltaképp hasonló kisegítő funkciója
van azonban az egész drámán végigvonuló
szimbólumnak : a nemlétező gyermek
melengetésének, majd látványos
megsemmisítésének. Lényegében azt
szolgálja, hogy az örökkévalóságból ki-
ragadott néhány percnek mégiscsak
struktúrája, kezdete és vége legyen, hi-

Margittay Ági (Martha) a Nem félünk a farkastól szolnoki előadásában



szen a szóban forgó éjszaka kezdetén a
gyermek még él, a végén pedig már nem
él.

Ez az illúzió, ez a „gyermek" azonban
születését, életét és halálát tekintve
egyaránt ingatag: bármely pontján ragadjuk
is meg, léte, jelentése a kezünk közt foszlik
szét. Valójában például semmi sem
indokolja, hogy éppen ma múljék ki;
Martha és George tegnap is, tegnapelőtt is,
tíz évvel ezelőtt is épp ennyit vétettek
egymás ellen, a maguk önkínzó
szadizmusában, tehetetlen gyű-
lölködésében, mint ezen a mai éjszakán. Ha
méltatlan szőrszálhasogatásnak tűnik, akkor
is megkockáztatom: ha George az elején
óva inti Marthát, nehogy a gyerekről
beszéljen, úgy ez csak azt jelentheti, hogy
korábban már fecsegett róla; ha pedig ez
így van, akkor miért épp a mai fecsegést
követi az irgalmatlan büntetés?
Továbbmenően: tulajdonképpen már eleve
az sem hihető, hogy e két mazochisztikusan
világos agyú, a viviszekcióért betegesen
rajongó ember valaha is komolyan hitt
volna a „közös gyermek" létében. Míg
Martha és George minden elmúlt és
eljövendő nap-ját, a színen látottak alapján,
teljes világossággal tudom rekonstruálni,
nem bírok elképzelni egyetlen olyan
múltbeli percet sem, amikor Gyermekükről
beszélve, általa mintegy egyesítve, idilli
boldogságban, fiktív szülői rangjukat ko-
molyan véve, egy illúzió rabjaként össze-
simulnának. Az, ami őket valójában
összetartja, nem illúzió, nem holmi szépítő
fikció, hanem az a különös szolidaritás a
közös szerencsétlenségben, a hasonló sors
hasonló átélésének az a kölcsönös tudata,
az a már-már gyengéd becsülés a hasonlóan
nagyformátumú ellenfél, szövetséges és
sorstárs iránt, amely a szóban forgó
éjszakán is fel-felvillan, és a jövőben sem
apad majd el. George és Martha az élet
iszonyatával szemben nem a kis
sükebókába, hanem egymásba kapaszkodik,
és nap mint nap elveszítik nem a kis
sükebókát, hanem - összekapaszkodván
egymást leterítve - egymást és önmagukat.

Ugyanígy, ugyanezért nem hihetünk az
illúziómészárlás katartikus hatásában sem.
A hajdani magyar bemutató több kritikusa
szólt arról, hogy a dráma végé-re immár a
szereplők vállalják a farkassal való, áltatás
nélküli, végső szembe-nézést, sőt, talán
képesek lesznek kapcsolatukat új alapon
helyreállítani. A dráma belső
törvényszerűségei azonban cáfolnak
minden ilyen kibontakozást vagy

valamelyest pozitív változást. Minden
továbbra is marad a régiben, éppen mert
Martha és George viszonyának lényege
nem az illúziók dédelgetése, majd fel-
adása, hanem a helyüket nem lelő, minden
cselekvési lehetőségtől elszakadt emberek
halálos, feneketlen boldogtalansága, és
drámai hőshöz illő rangjukat is épp ez
adja: helyzetük maradéktalan, totális
átélése és a rá való reagálás, ez a
prométheuszian monumentális és Pro-
métheuszian csillapíthatatlan abszolút
kínszenvedés.

Valahol itt ered az az érzés, amelyet
feszengő unalomként jellemeztem: a
gyermekmozzanat látens, de egyre nyil-
vánvalóbban központi jelentőségű szerepe
egyre hamisabb hangokat lop a mesterien
felvázolt képbe, amelyből más-
anyagúságával valósággal kirí ez a rikí-
tóan teátrális szimbolika. Alkalmazása
egyébként Ibsen óta mindmáig divatos az
amerikai drámában, és agyoncsépelt volta
ellenére mindmáig merésznek és
költőinek számít. (S úgy érzem, nem
véletlen, hogy a szolnoki színpadon zaj-ló,
stilizáltságában is mélységesen emberi és
igaz játékba mindig olyankor vegyülnek
hamis, teátrális felhangok, mikor a
Gyermekről esik szó.) A kép, melyben
Edward Albee mintegy szinte-

tizálni kívánta felismeréseit, épp e fel-
ismerések gazdagságát és életszerűségét
gyengíti, ha nem cáfolja.

Belép Csurka István
Még egy vallomással tartozom befeje-
zésül. Az előadás közben mind paran-
csolóbb erővel merült fel bennem egy
magyar dráma: Csurka István Deficitjének
képe. Nemcsak azért, mert az ábrázolt
jelenségek hazai megfelelőire ismer-
hetünk benne, ami a hazai nézőt óhatat-
lanul jobban érdekli. Mindenesetre: a
felszíni azonosság kísérteties. Négy sze-
replő, két házaspár, erős intellektuális
különbség a házigazda javára, bőséges
ivászat, az estély menetrendje, a vendég-
szorongatótól a háziasszony-hemperge-
tőig. És ami még lényegesebb: hasonlók
az „életérzés" és annak levezető pótcse-
lekvései is - a játékok, a perverzitás, a
szado-mazochista hajlamok, az intellek-
tuális nyakatekertség mind csak álcázná -
ha tudná - a mély és feloldhatatlan két-
ségbeesést, kielégületlenséget, csömört.

De ezen túlmenően, Csurka darabja, ha
nem is áll a mesterségbeli tudás olyan
magas fokán, mint Albee-é, és az ábrázo-
lás nem oly lenyűgözően sokrétű, mégis, a
kettő közül a jobb darab. Benne nem az
író még oly fájdalmas és megszenve-

George: Végvári Tamás (MTI fotók)



dett kapitulációja ölt testet az ábrázolt
valósággal szemben, hanem a szenvedé-
lyes lázadás egy olyan valósággal szem-
ben, amely nem önnön törvényeit teljesíti
be, hanem azok ellenében létezik, tehát
elvileg megváltoztatható. Albee
elsősorban külső, drámatechnikai okokból
teremti meg az illúziómozzanatot;
Csurkánál ez a szimbólum - a hegedű-
tokban együtt lapuló géppisztoly és a
Kommunista Kiáltvány - nemcsak hogy
szerves, adekvát módon sűríti képpé a
szereplők egész konfliktusát, hanem egy-
ben annak reális lényegét is kifejezi. Az
Albee-dráma amerikai nézőjének nem sok
elgondolkoznivalója van az előadás után; a
legjavát is csak megerősíti abban, amit
amúgy is tud, s még inkább abban, hogy
azt véglegesnek tudja. Az Albee-dráma
magyarországi nézőinek legjava hazai
viszonyokra próbálja lefordítani a látottak
értelmét; de a Csurka-dráma a magyar
néző számára élete alapkérdéseit veti fel.
Miközben drámai sűrítésben ábrázolja a
magyar értelmiség egy bizonyos - és
nagyon is értékes - rétegének látszólagos
cinizmusát, nihilizmusát, úgy képes
kritikai távolságot tartani ezzel az
attitűddel szemben, hogy egyben reményt
sugall, keserű, gyakran csalatkozó, mégis
újra meg újra feltámadó reményt: az
attitűd jó néhány lényegbeli eleme előjelet
cserélve beépíthető egy olyan létezésbe,
ahol hegedű kerülhet a tokba anélkül,
hogy ez a géppisztoly és a Kommunista
Kiáltvány: a forradalmiság feladását
jelentené.

Két következtetés
Könnyű Albee-val szemben Csurkának,
merthogy a mi ellentmondásaink - leg-
alábbis hosszú távon - feloldhatók, és így
drámáinknak természetesebben kerülhet
eleje és vége?

Meglehet. Ám ezt a helyzeti előnyt ez
idáig mégsem tudtuk igazán meggyőzően
kihasználni. Csurkának tehát még-sem
lehet olyan könnyű.

A szolnoki Szigligeti Színház Albee-
előadása olyan jó, hogy a nézőtéren ülve
újra meg újra elfogott a vágy: bárha ez a
rendező, ezek a színészek néznének
szembe a színpadon a magyar deficittel,
hogy az est végére kiderüljön: mi aztán
valóban nem félünk farkastól.

Edward Albee: Nem .félünk a farkastól
(Szolnoki Szigligeti Színház)
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A komédia
a kétségbeesés
kifejezése

Jegyzetek Csiszár Imréről

Csiszár Imre, a fiatal vagy épp legfiatalabb
rendezőnemzedék egyik tehetséges
képviselője, a commedia dell'arte hazai
„atyamestere". Különös szeretettel von-
zódik a vérbő komédiákhoz, ezek alap-
helyzeteit fedezi fel a legváratlanabb
tájakon. Eddigi rövid pályafutásának
rendezéseit ez a felfedező kedv és komé-
diás hajlam fűzi egységbe, a Hacks-
vizsgarendezéstől egészen a legutóbbi
Goldoni-premierig. Az új évadban je-
lenlegi színházában, Szolnokon, többek
között egy Shakespeare-rendezés várja:
számára még felfedezetlen, meghódítandó
terület. És talán - remélem - új állomás is.
A komédiákkal - tartalomban és formában
egyaránt - elmondta már, amit most tud.

Egyik előadása végén (Kecskemét: A
nyugati világ bajnoka) összedőlt a szín-ház,
legalábbis a színpad. Ha egy napon két
előadást tartottak, akkor kétszer dőlt
össze. Nem újkori Kőmíves Kele-men-
balladáról volt szó. Miután a nyugati világ
bajnokáról kacagtató jelenet-sor után
kiderült, hogy csaló, s hogy nála nagyobb
csalók csupán azok, akik bajnoknak
kiáltották ki, s hogy érték nem maradt itt
már semmi sem - összeomlik a
deszkavilág, porfelhőt vernek az illúzió és
a valóság deszkái. Miután
végighahotáztuk egynéhány öncsalás
épülését, a lebomlást látva arcunkra fagy a
mosoly.

Dürrenmattnak az a véleménye, hogy a
komédia a kétségbeesés kifejezése.
Csiszár rendezéseinek ez lehetne a mot-
tója.

A játék eredői

Csiszár Imre - rendezéseiből ítélve -
szereti Brechtet.

Mit tanult Csiszár Brechttől, ponto-
sabban mi az a módszer, amely kezdettől
fogva annyira vonzza őt? Mindenek-előtt
a jelenettechnika, de nem a hagyományos
értelemben. Csiszár úgy alkotja meg
előadásai jeleneteit, hogy azok ön-
magukban is kerek egészek legyenek.
Képeket fest, melyeket címmel lehetne
ellátni. Minden jelenetet példázatnak fog
föl, nemegyszer odáig feszítve a dol-

got, hogy egy-egy tétel illusztrációját
láthatjuk a színpadon. A rendező szín-padi
véleménye szerint az életben igazában
nem a nagy összefüggéseket éljük meg,
hanem a mindennapok aprónak tűnő
jelenségeit, szituációit. Az össze-függések
megértése vagy épp meg nem értése attól
függ azután, hogy az egyes szituációkat
milyen tudatossági fokon éltük át.

Ez a jelenettechnika szinte szóról szó-ra
követi az ortodox brechti elméleteket.
Hiszen mindez nem más, mint az epikus
építkezés és az elidegenítő effektus
következetes alkalmazása. Két Brecht-és
három Peter Hacks-bemutató igazolja
darabválasztásban is e módszer tudatos
tanulmányozását és felhasználását.

Csiszár ugyanakkor erősen vonzódik a
népi színjátszás elemeinek és szellemé-
nek újjáélesztéséhez, Brechtet és mód-
szerét átszűri a vásári színjátékok, a farce-
ok és a commedia dell'arte játék-modorán.
E módszer kipróbálását a mű-faj
klasszikusain kezdte. Először egy
nagyszerű reneszánsz komédiát, Ruzzante:
Csapodár madárkáját mutatta be, majd egy
olyan összeállítással jelentkezett (A mi
Molière-ünk), amely Molière-
egyfelvonásosokat kortárs vagy elő-
készítő kismesterek trufáival ötvözött.
Ezek az előadások feltételezik a közönség
aktív részvételét a játékban. Csiszár épp
ezért azt az illúziót igyekszik kelteni,
mintha a közönségnek joga, sőt köteles-
sége lenne aktívan részt venni az ese-
ményekben. Az előadásokba beépíti a
közbeszólások lehetőségét. E két, ki-
fejezetten vásári színjátszói stílusban
színre vitt előadását például nem is kő-
színházban mutatta be, s csak a legvégső
szükségben engedte be a cseppet sem
biztonságot nyújtó falak közé. A ter-
melőszövetkezeti magtárakban és az is-
kolaudvarokon, a díszletként bekalkulált
valódi hold fénye mellett sikerült is
illúziót keltenie, sikerült úgy tenni az
előadással, mintha az félkész lenne a
közönség nélkül.

Világosan kapcsolódik a brechti mód-
szer a vásári színjáték világához. Ugyan-is
mindkettőben a jelenetszerűség és a
megmutatás, a kiszólás. és a beleszólás
vonzza a rendezőt. Csiszár nem szívelheti
a jólnevelt nézőt. Színháza is tiszteletlen
és szemtelen, örökösen ellenkezést és
egyetértést kiváltó, vad és szerte-len,
obszcén és brutális - és mindig sodró
iramú. Az elidegenítést úgy értelmezi,
hogy általa ne a színháztól távolítsa el


