
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)

Fordította: Elbert János. Díszlet- és jel-
meztervező: Szlávik István. A rendező munka-
társa: Duró Győző. Rendezte: Paál István.

Szereplők: Végvári Tamás, Margittay Ági,
Pogány György, Szoboszlai Éva.

BÁNYAI GÁBOR

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



a nézőt, hanem tulajdon énjétől, hétköz-
napjaitól - hogy megkapja a nevetés
distanciáját, a rálátás lehetőségét.

Ennek a stílusnak legjobban megvaló-
sított előadása a kecskeméti Mandragora
volt. Machiavelli játéka Csiszárnál egy
ágyban zajlik. Az ágy képes a legkülön-
bözőbb alakváltásokra, de alapfunkció-ját
ettől soha nem adja föl. Az általa
megindított asszociációsor igen változatos,
a szexustól a házasságig, a kényelemtől a
puha bizonytalanságig tart az ellentétpárok
sora. Az egész komédia egyet-len
szituáció kifejtésére szolgál: Csiszár
azonban elemeire bontja, s minden figu-
rája köré megrajzolja az apró kis tragé-
diákat. A kis drámák kölcsönhatása pedig
egyenesen röhögtető. Impotencia,
leánykereskedelem, kényszerházasság,
élethazugság, üzekedni vágyó találékony-
ság - mind megannyi ellenszenves emberi-
társadalmi kövület. A rendezői el-
képzelésben minden egy szintre kerül,
minden viszolyogtatóvá válik - s csak
azért nevetünk, nehogy észrevegyék, hogy
az elmondottak bennünket is érinthetnek.
A komédia demokratikus gyanakvást
szült.

A Pécsett bemutatott Bulgakov-darab, a

Menekülés az egyetlen igazi bukás Csiszár
rendezései során. Pedig minden addig
kiküzdött formai és tartalmi saját eszköz
benne volt ebben az előadásban is. Sőt,
még egy újabb is, melyet ismét csak
nagyon kedvel: a némafilmek stílusának

megidézése. A némafilmtől azonban a
stílusidézeten túl módszert is tanult
Csiszár: az ismétlődés és a jelenetezés, a
hosszú beállítás és a montázs ellen-pontos
lehetőségét, a jellemkomikum fontosságát
és a szituációk képtelenségét. A
filmszkeccsek. sírnivaló bohózati
igazságát. A Menekülésben minden esz-közt
egyformán lényegesnek akart feltüntetni,
lemondott a nélkülözhetetlen
szelektálásról: ez volt a kudarc legfőbb
oka.

Ez a sokforrású, egyirányú játékmód
tartalmat és formát egyaránt indukál.
Mondandóban csupán ennyit: a világot
nem tudom feltétlenül megváltani, akár
csak megváltoztatni: de élni akarok ben-
ne. Megjelenítésben: érezd jól magad,
kedves közönség, nevess, hahotázz, mi
bukfencezünk, hagyjuk magunkat fenéken
billenteni, meg is tépjük egymást,
mondunk vicceket, és úgy teszünk, mintha
magunk is jól szórakoznánk az életünkön.

A játék csapdája
Csiszár Imre végső soron állandóan be-
csapja az előadására bejövő nézőket.
Mert minduntalan úgy tesz, mintha csak
játszana, mintha őt sem érdekelné más,
csak a történet és a mese, mintha a
tanulságokat is csak a mesei igazság-tétel
érdekében vonná le. Az ő előadásai
visszahelyezték jogaikba a fenékberúgá-
sos komédiázást, a történetek végigját-
szását, a színpadon klisék helyett embe-
rek létezését, a szomorúságot és az örö-
möt.

Csiszár minden teátrális megoldást
hajlandó felhasználni. A Rejtekhely
egyébként nem igazán jól sikerült elő-
adásának még a szünetében is dalokkal és
kiáltványokkal agitált; a vásári komé-
diákban a cinkos trágárságok megmuta-
tásától sem riadt vissza; az
Amphytrionban az álgörög álmaszkokkal
ját-

szott el; az Optimista tragédiában olyan
szívhezszólóan volt szentimentális, hogy
nem lehetett visszatartani a könnyeket -
legföljebb szégyellni. Ezek az előadások
nyíltan fölvállalják azt, hogy nem a való
élet másául szolgálnak, hanem hang-
súlyozottan színházak. Játéklehetőségek.

Csiszár tehát törvényes jogaiba helyezi a
színpadi játék valamennyi elemét, s ezzel
csapdába ejti nézőit. Mert eközben
mégiscsak a közönség intellektusára hat.
A tudatot veszi célba, de közben elhiteti,
hogy csupán az érzelmekre, a nevető-
izmokra vagy a könnyzacskóra igyekszik
hatni. Ebben áll tulajdonképpen ennek a
színházi formának a közönségsikere,
hatni tudása. Pedig amit elmond, az
nagyon is kemény, megértése igenis
megköveteli az intellektuális jelenlétet.
Csiszár szerint - rendezéseiből ez
olvasható ki - a legjobb szándékok
közepette

Lázár Kati és Blaskó Péter a Csapodár madárka miskolci előadásában



is sikerül néha, nem is ritkán, úgy be-
rendezni magunk körül az életet, hogy az
elviselhetetlenné váljon. Olyannyira
elviselhetetlenné, hogy azon már csak
nevetni lehet.

Ennek a színházi csapdaformának talán
legszellemesebb megvalósítása egy
kecskeméti Synge-rendezése volt az el-
múlt évadban. A nyugati világ bajnoka, a
darab címszereplője egyszerű, hétköz-napi
playboy, akinek egyetlen apró élménye
van az életről. Egy hazugsága. Ez az
összes kincse. De meg lehet-e élni ebből?
A Szlávik István ácsolta kecskeméti
színpadon kiderül: ragyogóan. Csak még
rá kell tenni egy-két lapáttal. Vevő van rá.
Például a kocsmároslány, aki Csiszárnál
Shakespeare-szövegekben éli ki illúzióit, s
csak az igazi kalandra, a férfira vár. És
most végre betoppan hozzá egy igazi
apagyilkos. Az egész falu hozsannázni
kezd, ünnepel egy tettet, melynek
minősége nem fontos: lényeg, hogy tett
volt.

Az egyre fokozódó ünneplésbe azonban
betoppan egy zavaró idegen. A megölt
apa. Vagyis csak megsebesített. Es
leleplezi haszontalan fiacskáját. A lány
odavan. A parti is. Marad az egyet-len
kiút: tényleg meg kell ölni a kedves papát.
Az udvaron megtörténik az aktus. De a
nép már lincselést követel. Mert kiderül,
mi a különbség a szép legendák és a véres
tett között. A lincselés mégis elmarad, a
papa agyonüthetetlen, és ismét bejön. Es
magával viszi a nyugati világ bajnokát, aki
hagyta, hogy hőst formáljanak
legendáiból, s a maga kisszerű módján
kihasználta a többiek ostobább
kisszerűségét.

Elmegy, s ekkor összedől a világ. A
deszkavilág. És maga alá temet mindenkit.
Csak a lány áll egyedül a sarokban,
kopaszon, egy épen maradt trombitás
angyalka popsija alatt. Miközben a
színpad hátuljáról bejön e g y fehér
cirkuszi jelmezbe öltözött néger, s a
romok mellől kivezeti a bajnokot az
apjával együtt. Fehér palástja szőnyeg-
ként terül a lábuk alá. A játékot végig
irányító ceremóniamester beül bermuda-
nadrágjában a wurlitzerbe, és térdét csap-
kodva kacag, hahotázik, míg az utolsó
néző is el nem hagyta a nézőteret.

Ebben az előadásban - a tudatos és
szemtelen színházi, kecskeméti pamflet
mellett - szinte mindent és mindenkit
kinevettet Csiszár: azokat a szerencsét-
leneket, akiket maga alá temet egy össze-
dőlt világ, mert hagyták magukat be-

csapni; azt a playboyt, aki jött, látott,
hitte, hogy győzni fog, s most elmegy az
első outsider után, aki szőnyeget terít a
lába alá; a nézőket, akik minden nap
megteremtik a maguk át nem gondolt
illúzióit. És egyszersmind el is siratta őket
a rendező. Ez a libikóka élteti a
komédiákat.

Ebbe a kételkedő, a kétségbeeséstől
hahotázó vívódásba Csiszár mindig sike-
resen vonja be a közönséget. Ez a nevetés
nem oldhat meg mindent, ha sikeresen
feloldani képes is. Éppen ezért ezek az
előadások általában ezzel a kettősség-
érzettel, -tudattal zárulnak: annak a fel-
ismerésével, hogy nem oldódott meg
semmi a kinevettetés és megmutatás által.
Hogy tettre van szükség.

Nem feltétlenül hőstettre - ezt korunk
nemigen ismeri el -, de olyanra legalább,
hogy a patthelyzet megszűnjék.

A Puntila úr előadásán a főhős meg-
mássza a Hatelma-hegyet. Csiszár aszta-
lokból, székekből fantasztikus építményt
hordat össze, s színészét ennek tetejébe
küldve teszi föl a kérdést: mit látni onnan
a magasból? A válasz persze csak illúzió -
ahogyan illúzió az is, hogy asztalokból és
székekből hegyet lehet emelni.

Ezt a patthelyzetet át lehet élni a néző-
téren is. Ezzel lehet érzelmileg azonosul-
ni - és ez jelenthet negatív irányt, el-vetést
is -, ehhez nem kell logikai bukfenceket
vetni. Ezek az előadások okosan
kérdeznek és kételkednek. Csiszár legfőbb
hazai mestere, Major Tamás nagyon jó
iskolát járatott hallgatójával: azt értetve
meg vele, hogy a színház végül is
attrakció, ahol a kötéltáncosokat látva
csak azon szabad izgulnunk, leesnek-e
vagy sem, s legfeljebb hazafelé menet
kaphatjuk rajta magunkat: az is eszünkbe
jutott, miből van a kötél, s hogy milyen
sajátosak a fizika törvényei.

De Csiszár nem mond le az effektekről,
egyikről sem a másik rovására. Sem a
cirkuszról, sem a fizikáról.

A játék szereplői

Csiszár eddigi pályája során néhány szí-
nészt megkülönböztetett figyelemben
részesített. Nem esetleges a névsor, alap-
típusokat képviselnek ugyanis. Olyan
figurákat, melyek nélkül a rendező gazdag
repertoárú vásári bódéja elképzelhetetlen
és üres lenne. A típusok a fontosak, így
hát azok akkor is jelen vannak Csiszár
előadásaiban, ha kedvenc színészeit nem
is viheti egy időben színpadra.

Lázár Kati. Az ő sajátos clownfigurája,
érdes nyersesége, mely nagyon mélyről
jövő érzelmeket takar, reszelős, majdhogy
mutálni kész hangja, melyen minden
szólamot eljátszhatni, gyermeki
riadalommal a világba tekintő, őszinte,
naiv szeme - nos, ez a Lázár Kati által,
habitusával és páratlan képességeivel
megjelenített figura Csiszár színházában
olyan állandó szükséglet, mint ahogy a
farce-nak is megvoltak az állandó sze-
repkörei. Komikus, bánatos-szomorú
bohóc, aki mindamellett mindig nő és
mindig gyerek. Erre az alapsémára - gya-
nítom - Csiszár még több előadást alapít
majd.

Blaskó Péter. Az előbbi clownnal
többnyire történnek csak a dolgok, ő maga
ritkán részese a „commedia"-nak. Kell
tehát még legalább két aktív szereplő is.
Mondjuk egy férfi: nyers erejű, nagyöklű,
ellágyulni is tudó szerelmes, kicsit kajla,
mindig és mindenkivel jó-indulatú, s tán
éppen ezért oly könnyen becsapható. A
kompromisszumot nem ismeri, célt csak
tisztának és következetesnek szeret, a
világ bonyolultságában eligazodni
naivitása az egyetlen, ám megbízhatónak
nevezhető iránytű. Humora úgy alpári,
hogy sokkal lényegibb mélységeket is fel
tud tárni, kicsit nagy-hangú és mindig
roppant szeretetre méltó. Szereti játszani a
ravasz kópét, s bár a néző neki drukkol,
logikusabbnak érzi, ha őt csapják be. Ezt a
figurát Csiszár számára Blaskó Péter
dolgozta ki, ő is testesíti meg általában. Ő
tehát a képzeletbeli sátorszínház második
állandó tagja - akkor is, ha szerződése épp
máshová szólítja.

Szakács Eszter. A játékban természetesen
mindig szükség van nőre. A Nőre. Aki
körül megfordulnak az események, aki
dönt és meghatároz, akiről döntenek és
határoznak. Nő, aki játszhat királynőt,
szerelmes bakfist vagy érett asszonyt,
naivát és politikus bestiát, fenséget és
cselédlányt egyaránt. Ez a nő ebben a
színházban - tudjuk: e színház képzelet-
beli - Szakács Eszter. Akinek lényéből
zártság és keménység sugárzik. Ruszt
József keze alatt formálódott ilyenné. S
ilyennek fogadta el először Csiszár is: a

Rejtekhely lecsúszott márkinéjaként v a g y

a z ő értelmezésében politikai dráma Lotte
címszerepében ez a kép kísér-tett. S csak
ezután következett a váltás, a színészi
képességek teljesebb kibontása: Csiszár a
királynőt szakácsnőnek öltöztette, majd
italt mérő kocsmáros-lánynak. Az
öltöztetés természetesen



még kevés volt. De Szakács Eszter ezzel a
ruhával magára húzott vaskos humort,
cédaságot és trampliságot, jó adag kö-
zönségességet is. Új színeket kapott -
rendező és színésznő egyaránt.

Major Tamás. A rendező mestere, aki
egymaga többet és eredményesebben
hatott, mint egy egész színházi kultúrkör.
Aki hosszú évek óta, oly kevés színpadi
szerep után ismét színészi rangjához méltó
szerepet volt tanítványától kapott. És ezzel
egyben ő, Brecht legjelentősebb
magyarországi apostola, éle-te első
Brecht-főszerepét játszhatta el: Puntila
urat. Major szikárságára, kemény
következetességére, mindentudó bohóc-
mosolyára, bölcs emberségére Csiszár
színházának (is) még nagyon sokáig nagy
szüksége van. Mert Major tudja leginkább
azt, amit a rendező kifejezni akar. Hogy a
komédia a kétségbeesés kifejezése. De a
Hatelma-hegy csúcsán állva ő azt is
elhiteti: vannak hegyek, ahonnan az
illúziókon túl tényleges táv-latra nyílik az
emberi szem.

A játék szereplői változhatnak. Vál-
toznak is. De az alaptípusokat e négy
színésszel teremtette meg a rendező.

A játék vége: két Goldoni
Amikor a kecskeméti Synge-előadás
végén összedőltek a reális élet keretei,
nyilvánvaló volt, hogy a rendezőnek
képileg is tovább kell fejlesztenie gon-
dolatmenetét. A szolnoki Bugrisok-elő-
adásban, Goldoni komédiájában, az
összedőlt világ helyén már csak egy cir-
kuszi manézs épül fel. A porondot kö-
rülvevő forgón maszkos-elvont figurák
utaznak, hangsúlyozva, hogy farsang
idején vagyunk, de azt is, hogy ez már
steril színpadi vizsgálódás, idézőjel.

A porondon jelentéktelen kis ször-
nyetegek lépnek föl. Jelentőssé és félel-
metessé csak együttesük válik. Féltékeny
és zsarnok férjek, bugrisok, akik eltelve
önnön tökéletességüktől, zsaroló
hatalmasságaivá igyekeznek válni házi
tűzhelyüknek. Ahol pedig még igen sokan
sütögetik pecsenyéjüket. Meg feleségükét
is ... Amikor ez kiderül, a férjek logikus
elhatározásra jutnak: ki kell küszöbölni az
életből a nőket. A meg-oldás is logikus:
mindez lehetetlen. Az idomító-
fegyelmező-parancsoló ostor így egy időre
a feleségek kezébe kerül. A szereposztás
látszólag más, de az állati szintű viadal
tovább folyik. (Csiszár színpadán valóban
állatok jelennek meg: az előadás egyik
legjobb jelenete az a fur-

csán, álomszerűen kivetített, kimerevített
pillanat, amikor állatmaszkban esnek
egymás torkának a bugrisok.)

Ezúttal is minden figura megkapja a
maga kérdőjelét az előadásban. A férjek
ostobasága, zsarnoksága, önkénye épp-
úgy pellengérre kerül, mint az asszonyok
kishitűsége, rövidlátása, félénksége,
megalkuvása. A pozitív hős fiatal szerel-
mesek Csiszár szerint méltó örökösök
csak - a feminin hősszerelmes csakúgy,
mint oroszlánsörényű, nőietlen meny-
asszonya. Az eseményeket irányítani
tudó, ostorpattogtató, okos asszony pedig
egyszerűen erkölcsi nulla: de mert ezt
tudja és vállalja, hát felülkerekedhet és
irányíthat is.

És a vígjáték szabályai szerint itt is
megoldódik minden. A házaspárok ki-
békülnek, a szerelmesek egymáséi lesz-
nek, az idomár szabadon tarthat végre
szeretőt. Egy nagy ivás és zabálás, s
helyreáll a világrend. Elindul a körforgó,
de most üresen. Majd egyenként föl-
lépnek rá a magukat telezabált bugrisok,
hogy így maradjanak az idők végezetéig.
A közönség pedig elfelejt nevet-ni és
tapsolni. Mert Csiszár játéka be-ütött. A
közönség mintha gyermekként
bábszínházban járt volna. Bekiabáltak az
előadás során, tippeket adtak, mondatokat
fogalmaztak - s most félnek az előttük
álló éjszaka nyomasztó álmaitól. Mert
végül is már nem gyerekek, és tudják, a
mumus nem kívülről jön. Bennük van. És
jól is érzi magát.

Ahogy ez is az volt: többnyire pamfle-
tek Csiszár rendezései. A rendezőt nem
érdekli a kisrealizmus, az aprólékos
jelIemábrázolás. Egyelőre még a nagyobb
összefüggések átlátása és átláttatása a
kimondott célja. Ehhez keresi a legmeg-
felelőbb formát.

S most úgy tűnik: elvesztette. Olyan jól
ismeri ugyanis már Csiszár a vásári
komédiát, oly sok lehetőséget tárt föl

belőle a maga számára, hogy egyelőre
ebből több komédiás keserűséget nem
képes felmutatni. Csiszár eddig mindig
kifordította e játékot, s látszólag a színét
mutatva a visszájáról beszélt. Legutóbbi
rendezése - ismét Goldoni, A hazug a

József Attila Színházban - már arra
világít rá, hogy ebből az irányból nem tud
újat mondani. A hangulat-teremtésben, a
szórakoztatásban most sincs hiány -
csupán gondolatban.

A nézők kétoldalt, közöttük egy kék-re
festett mű-lagúna, partjait csiki-csuki
hidacska köti össze. Fejünk fölött mind-
két oldalt erkélyt mintáz a díszlet, onnan
jönnek ki s azon át tűnnek el a szereplők.
Folyik a játék előttünk, alattunk,
felettünk és mellettünk, néha közöttünk
is. Humoros színészek, humoros hely-
zetekben humoros dolgokat tesznek és
mondanak. A közönség jól szórakozik.
Jogosan, jó ízléssel. A fővárosi vígjáték-
bemutatók ízlésficam-tengerében kelle-
mes kis sziget ez a Goldoni-előadás.
Semmi sem történik benne, ami esztétikai
ízlésünket felháborítaná. De a mondatnak
az első fele önmagában is igaz: semmi
sem történik benne.

Csiszár ezúttal meg sem kísérli mű-
ködtetni jól bevált csapdáját. Most sutba
vágja a közönség tudatát, csak rekeszizmát
veszi célba. Pedig ez utóbbi a fáradéko-
nyabb, s főleg a gyorsabban felejtő. Jól
bevált patronokat sütöget el a rendező: s
ez önmagához képest mindenképp
visszalépés. Hogy az óbudai ifjúsági ház
színpadán ez az előadás még sokáig siker
marad: nagyon jó. Ha Csiszár azt hiszi,
hogy ez bármit is bizonyít: nagy baj.

Egy kör - úgy vélem - bezárult Csiszár
Imre pályáján. Így kell lennie, ha tovább
akar lépni. A rendező elv és gondolat
azért még nem változik. Mert a komédia
a kétségbeesés kifejezése. A tragédia is.
Az abszurd is. Sőt; a világ is.

Goldoni: A hazug (József Attila Színház Kamaraszínháza) (MTI fotó)


