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Csiszár Imre alig fél esztendőn belül meg-
rendezte először Shakespeare legbonyo-
lultabb, legtalányosabb, majd utána bizonyára
legegyszerűbb, leginkább egysíkú alkotását. A
Szeget szeggel, amelyet Szolnokon állított
színpadra, minden ízében két-vagy többértelmű
mű. A jóságos herceg aligha-nem nagy
gazemberséget követ el, amikor az általa
szétzülleni hagyott erkölcsöket az álszent
Angelóval szeretné helyreállíttatni, míg maga a
háttérben maradva, álruhában, lopva lesi a
fejleményeket, hogy azután igazságos
döntőbíró-ként visszatérve szilárdítsa meg
hatalmát. Legalábbis vitatható, melyikük a
sötétebb, a látszólag

szent életű helytartó vagy a politikai manipuláció
nagymestereként fellépő herceg. A főhős alakjá-
nak ilyetén kétértelműsége a darabban minden
mozzanatot, minden akciót kétértelművé tesz.
Ráadásul még Izabella rendíthetetlen erkölcsös-
ségében is felsejlik az embertelenség árnyalata,
hiszen a tisztaság nevében nyugodtan vérpadra
küldené tulajdon fivérét.

Csiszárt azonban jelenleg mintha nem érde-
kelnék a lét elementáris drámaiságának, tragi-
kus ellentmondásosságának kérdései. Inkább

Jelenet a Szeget szeggel szolnoki előadásából

az erkölcsök romlottságára koncentrál. Bécs
züllöttsége izgatja igazán. A darab, a benne rejlő
megannyi konfliktussal, valójában megoldhatat-
lan erkölcsi talányával csak ürügy számára,
hogy a züllést ostorozhassa. Karikaturisztikusan
ábrázolja a tarka kavalkádot, amely a hősöket, a
cselekményt körülveszi, s ahol csak lehet,
igyekszik azt a mai életre, a mai világra
vonatkoztatni. Mai vagy közelmúltbeli figurákat
keres a mese szereplőiben, s általuk a bűn
tombolásáról számol be. Színpadán nem
annyira az erény látszata mögött megbúvó bűn,
mint inkább az élet színes forgataga alatt
lappangó pusztulás, széthullás, rothadás jelenik
meg.

Csiszár szenvedélye, mondhatni, szent ha-
ragja, amivel e rossz világot ostorozza, statikus,
nyomasztó színházat produkál. A mozgalmas-
ság, harsányság erőszakoltnak tetszik. A lép-
csőzetes díszlet egyrészt mechanikus megoldá-
sokra sarkall, másrészt sokszor arra kénysze-
ríti a színészeket, hogy egy keskeny sávban ke-
resztbe játsszanak, végül pedig a lépcsőket ha-
ránt átszelő jelenetek gyakran mesterkéltnek hat-
nak. Inkább feszélyező, mintsem gondolatéb-
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resztő, ha valaki történetesen magasabban áll
partnerénél.

A dráma sokértelműsége mélyén
természete-sen keserűség, de játékosság is
rejlik. Csiszár színpadától viszont idegen a
könnyedség. Hatalmas súlyokat rak a
színészekre, szörnyű erkölcsi terheket kellene
elhordania az előadásnak; a darab légiesen
finom szerkezete így összeroppan. A nézőhöz
csak valamilyen véres, nyomasztó lázálom jut
el, a történet, amelynek szépsége kétértelmű
bonyolultságában, kristályszerkezetén áttörő
szivárványos fényeiben rejlik, alaktalan, tiritarka
masszává gyúródik össze. Mindez kétségkívül
kifejezi egy jelentékeny szellem véleményét
korunkról; egyúttal azonban felveti azt az ősrégi
kérdést, hogy lehet-e zűrzavart hang-zavarral,
az artikulálatlan viszonyokat artikulálatlan
művészettel ábrázolni.

Előbb azonban érdemes Csiszár másik, még
újabb Shakespeare-rendezését is szemügyre
vennünk. Annál is inkább, mert itt az artikuláció
kérdése szó szerinti értelemben is felmerül. A
Kiscelli-romtemplomban legalább a szöveg felét
nem érteni. S ebben csak részben lehet bűnös
színészeink közismerten rossz beszédkultúrája,
illetve a templom sajátos akusztikája. Ez utóbbi
ugyanis bizonyos beszédmódoknak kifejezetten
kedvez. Elsősorban a tiszta, esetleg az emelke-
dett szóejtésnek. De legkevésbé sem a karikíro-
zó, torzító artikulációnak. Márpedig Csiszár lé-
nyegében két dolgot követel az Athéni Timonnal.
Egyrészt mai ruhákba öltözteti, mai viszonyok
közé helyezi szereplőit, másrészt karikatúrává
torzítja őket.

Timon története egyébként inkább megfelel
ennek a szándéknak, ennek a rendezői lelkiálla-
potnak, minta Szeget szeggel, amely valószínű-
leg Shakespeare legegyszerűbb darabja. Ha a
filológusok nem bizonygatnák, hogy a nagy tra-
gédiák után született, akár egy zseniális kamasz
művének is gondolhatnánk. Nem is annyira ki-
dolgozatlansága okán, mint inkább direkten
ideologikus, közvetlenül moralizáló volta miatt.
Olyan, mintha szerzőjének nem is lett volna vele
más célja, szándéka, mint hogy írás által tisztáz-
zon bizonyos kérdéseket, kiírja magából a fel-
gyülemlett gondolatokat, szenvedélyeket, láza-
kat. Mintha a szerző sohasem lett volna profi, aki
elsősorban mégis csak a publikum szórakozta-
tásából élt, s azért írta műveit, hogy bejöjjön rájuk
a közönség. A Timonban szinte más sincs, mint
mondanivaló. Az egész egyetlen szikár allegória
az ember romlottságáról, a pénz, az arany em-
bert, erkölcsöt romboló hatalmáról. Igazából drá-
mai cselekménye sincs, csak drámai szituációja,
amely a maga kérlelhetetlen törvényszerűségé-
vel zúdul rá a főhősre. Timon naivitása, adakozó
kedve oly szélsőséges és motiválatlan, hogy már
nem is tekinthető jellembeli tulajdonságnak, ha-
nem csak ürügynek, alkalomnak a példázatra. A

Fodor Tamás (Angelo) és Kiss Andrea (Izabella)
a Szeget szeggelben (Ilovszky Béla felvételei)

figura csak arra való, hogy megcsalják, s hogy
csalatkozásában átkokat szórhasson az
anyagiasságra és az egész emberiségre.

Elvben tehát az Athéni Timon alkalmasabb le-
hetne a rendező mizantróp haragjának kifejezé-
sére, mint a Szeget szeggel szövevényesebb

cselekménye és szerkezete. Az eredmény azon-
ban mégis nagyon hasonló. A karikatúra, a torzí-
tás nemcsak akusztikai problémákat okoz, bár a
szöveg érthetetlensége eleve megakadályozza
az árnyaltabb befogadást. Igaz, árnyaltabb játék
sem nagyon fordul elő. S nem hiszem, hogy kizá-
rólag a színészek képességén múlik, ha sokszor
mechanikusan ismétlődőnek érezzük a jelenete-
ket. Inkább a már említett szent harag, a mindent
egyfelé eltúlzó-eltorzító düh, szenvedély lehet az
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Athéni Timon a Kiscelli-romtemplomban

oka, ha különféle jellemek helyett csak az önzés, a
képmutatás variációit látjuk a színen. Ha a kari-
katúrák szabványosak, csak részben hibáztat-
hatók az esetleg kevés eredeti invencióval meg-
áldott színészek. A színészi játék ugyanis valójá-
ban nem személyre szabottan jellemezhető. Igaz,
Helyey László haragos-szkeptikus Apemantusa
és Kerekes József méltóságteljesen tisztességes
Flaviusa az alakformálás egységességével
kitűnik a szereplőgárdából, míg Safranek Károly
modorosan sercegő-pattogó-rángó Alcibiadese
lehetne példa az ellenkező végletre, de a játszók
többségének egyaránt vannak jó és gyenge
pillanatai. Valamilyen rejtélyes ok-nál fogva
Csiszár mintha egy-egy mondat, egy-egy gesztus
erejéig megengedné például Ujvári Zoltánnak,
hogy emberi legyen, Kassai Károly-nak, hogy a
karikatúrát teátrálissá tegye. Az el-rajzoló,
haragos lángolás előhívja azt a veszélyt, amely az
ötletekre építő színjátszást leginkább fenyegeti: a
darab jelentékeny részét csak letudják, egy adott
stílusban, modorban felmondják a színészek. A
tarkaság, a változatosság, a bomlás
színgazdagsága Szakács Györgyi jelmezeire
korlátozódik.

Az aktualizálás másik roppant problematikus
pontja, hogy Csiszár a darab második részét, az
eredetileg erdőben játszódó jeleneteket egy sze-
métdombra helyezi. Látszólag logikus ötlet.
Nemcsak helyrajzi értelemben. Ma a várost való-
ban nem erdők, hanem hulladékhegyek veszik
körül; s a kitaszítottság, az emberektől való elfor-
dulás, a mizantrópia, a társadalom gyűlölködő
elutasítása mind felerősödhet ezen a helyszínen.
Ha a szeméttelep bűze és mocska még mindig
jobb, mint az emberek társasága, akkor sokkal
szörnyűbbnek tetszhet ez a társadalom, mintha
az amúgy idillinek is tekinthető erdő buja termé-
szeti képével állítanánk szembe. Csakhogy a
szemétdomb igazából nem ellentéte a városnak.
Lehet ugyan menekülés, a kivonulás, a vissza-
utasítás helye, másrészt azonban - mégpedig
lényegében - a város folytatása. A civilizáció
mellékterméke. A természet kétségtelenül ellen-
téte a városnak, a civilizációnak, de azért, mert
előtte való: belőle teremtette az ember a várost. A
szemétdomb utána következik. Mindazt tartal-
mazza, amit a város kivet magából, s amit nem
képes a természetbe visszaforgatni. Shakespeare
filozofikus darabjainak hősei gyakran vonulnak ki
az erdőbe, s ezzel tulajdonképpen be-járják a
számukra létező világot. Emberi és természeti
létre oszlik ez az univerzum. Csiszár
szemétdombbal környezett városából hiányzik a
természet. Mondhatnánk azt is, hogy világképé-
ből már minden hiányzik, ami természetes.
Csakis az erkölcstelenségben fetrengő civilizá-
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ció és annak oszló melléktermékei léteznek szá-
mára.

Shakespeare természetbe menekülő Timonja
bármennyire leegyszerűsített drámát él is át,
helyzetének mégis van feszültsége, hiszen az
erdő legalább kettős értelmű: legalább annyira
menedék is, amennyire a kitaszítottság helye.
Csiszár szemétdombja csakis a végső remény-
telenséget hordozza. Az erdő mégis csak buja
vegetáció, ahol az élet pusztít és teremt. A sze-
métdombon csakis a pusztulás van jelen. Itt
összegződik mindaz, amit az ember elvett a
termé-szettől, s amit sohasem adhat vissza neki.

A filozófiai szempontból esetleg termékeny
ötlet azonban a színházban nem kamatozik. Bre-
gyán Pétert például lehetetlen helyzetbe hozza.
Az első részben őt arra kárhoztatja a rendező,
hogy ömöljék belőle a mézesmázos jóság, a
nagy szív és a nagy lélek, a másodikban pedig
arra, hogy sértetten siránkozzék, mígnem elássa
magát a szemétkupacban. Naivitása túlzott,
hogy azután annál mélyebb lehessen a gyűlöle-
te, kiábrándulása, illetve hogy élesebb kont-
rasztban legyen környezetével. Valójában azon-
ban Timonjának nincs köze ahhoz, ami körülötte
történik. Mintha mindig elnézne a körülötte lévők
fölött, mellett vagy átnézne rajtuk, nem látná őket
igaz valójukban. Egy másik, nem létező világot
képzel maga köré, akkor is, amikor imádja meg
akkor is, amikor gyűlöli az emberiséget. A való-
sággal nem tud igazán mit kezdeni, tulajdon előí-
téletének burkában él.

Talán valahogy így lehet ezzel az előadás ren-
dezője is. A drámák ürügyén nézőinek képébe
vágja a valóság néhány szembetűnő mozzana-
tát. Például Timon az egyik dáridón egy sztriptíz-
bár hölgyeit tálalja fel mohó vendégeinek. A jele-
net nincs jól megcsinálva, ízléstelensége,
visszataszító volta közvetlenül a valóságé.
Mond-hatni propagandisztikusan elriasztó.
Ellenreklám. Hiányzik belőle a vonzás és a
taszítás kettőssége, ami megragadhatná a nézőt,
ami érzelmeket, gondolatokat válthatna ki belőle,
vívódásra, az erkölcsi kérdések
végiggondolására, s ezen túl tiltakozásra,
ellenállásra késztetné.

Csiszárnak ezek a felháborodott produkciói
inkább bénítólag hatnak. Ez van - konstatálhat-
juk, de ezt a drámák és az előadások nélkül is
tudjuk. Ez egyúttal válasz arra a kérdésre is,
hogy lehet-e a zűrzavart zűrzavarral ábrázolni.
Végső soron nem lehet, illetve csupán olyankor,
ha a színpadi zűrzavar csak látszólagos, és egy
újfajta rendezettség, gondolati tartalom előké-
szítésére szolgál. A Szeget szeggel és az Athéni
Timon előadásaiban erre nem látok esélyt. Re-
mélhetjük, hogy Csiszár túllép jelen állapotán,
ezen a görcsös, indulatos haragváson, és végig-
gondolt, kidolgozott produkciókban vágja sze-
münkbe, hogy milyenek vagyunk. Úgy, hogy ab-
ban örömünk is teljék.
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