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Ha meggondolom, mi nem jártunk nagyon
rosszul avval, hogy Csiszár Imre úgy járt, ahogy.
Hiszen ha még mindig a Nemzeti Színház
igazgatója volna, alighanem változatlanul
reménytelen küzdelmet folytat-na a
mozdíthatatlan erőkkel: a társulattal, a
nagyüzemmel, a repertoárral, a pénzhiánnyal, a
közönségszervezéssel, az elvárásokkal. Felté-
telezhető, hogy minden erejét és energiáját le-
kötné az intézmény irányítása, ezért színházcsi-
nálóként nyilván biztonságra törekednék, s ennek
jegyében valószínűleg még mindig a korábbi
rendezéseinek ismétlésénél tartana.

De hát Csiszár már nem igazgatója a Nemzeti
Színháznak. Tagadhatatlan, hogy meglehetősen
méltatlan körülmények között kellett elhagynia a
posztját; s úgy tetszik, a vele szemben tanúsított
miniszteriális magatartás annyira felháborította a
rendezőt, hogy máig nem tért napi-rendre felette.
Mindenesetre kapott a dologtól egy „föltételezett
pöfföt", mint Fóris pilóta a le-szállópálya
környékén. Csiszárnak második éve egyfolytában
arról van mondanivalója, hogy milyen is az a
hatalom, amely így elbánt vele. Mos-tanában
mindenről - minden színdarabról - ez jut eszébe.
Ami kétségkívül sokkal több annál, mintha semmi
sem jutna az eszébe. De azért egy idő után
unalmassá válhat.

A rendező munkásságának emez újkori vonu-
latába szépen beleillik az Asbóth utcai Örkény-
bemutató, a Kulcskeresők. Csiszár e darab által
ismét a kurzust vitte színre. Ámbár erre a felis-
merésre csak az előadás utolsó tíz percében ju-
tottam. Addig gondosan megmunkált, kicsit ab-
szurd, kicsit groteszk vígjáték zajlik igen kulturál-
tan, helyenként már-már bohózati módra mulat-
ságosan. Legfeltűnőbb és legeredetibb sajátos-
sága, hogy mi, nézők egy kicsit zavarjuk. Mi több,
kifejezetten útban vagyunk. Ugyanis Csiszár a
játéktér tervezőjeként nemigen tervezett játékte-
ret. A nézői széksorok határolta területre teljes
lomtalanítási kollekciót hordatott össze: bőrön-
döket, szatyrokat, dobozokat, cókmókot, a tete-
jébe létrát (tán egyenesen a Pisti-féle létragyár-
ból). Ezen a bizonytalan, instabil, huppanós
talajon közlekednek a szereplők csúszva-
mászva, ugrabugrálva. (Az előadás balesetve-

Nelli: Kubik Anna (Koncz Zsuzsa felvétele)

szélyességének kulminációs pontja - kész ha-
lálfélelem! -, amikor még égő gyertyákat is rak-
nak az ingatag díszletre.) A színészek alpinista
helyzetgyakorlatainak nemcsak koreográfiája,
de már-már rítusa van. Kubik Anna Fórisnéja
minden nekiindulás előtt refrénszerűen behuny-
ja a szemét, felsóhajt, s kis híján itatni kezdi az
egereket. Voltaképp ebből az ideges rebbené-
kenységből, nyámnyila sírhatnékból fakad az
első rész komikuma. (Idővel az abszurd is hatni
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kezd.) Kubik leheletnyit karikírozza hősnőjét, zi-
lált idegállapotából poénokat hoz ki. Finoman el-
túlozza az aggodalmaskodó jóságot, szerényen
bugyutaságnak adja ki a gyengeséget.

Mulatságunk másik bő forrása Bregyán Péter
Fórisának kérlelhetetlen szigora, melyet Derzsi
János Bolyongója iránt tanúsít. Bregyán Fórisa
önmagával szemben rendkívül elnéző - rutinos
öncsaló -, viszont a Bolyongóra direkt pikkel.
Derzsi nem tudja úgy szóra nyitni száját, hogy
Bregyán fel ne nyársalná őt a tekintetével.
Fórisék lányaként - a kissé felületesen odapöt-
tyintett szerepben - a főiskolás Létay Dóra pró-
bálja elhitetni, hogy neki is van némi funkciója
ebben a történetben. Újvári Zoltán mint Bene-
dek mindenfelé kitüremkedik: kicsi neki a tér. A
színész túl nagy, túl hangos, túl zajos ide. Andai
Györgyi viszont határozottan a helyén van; cik-
lámenszín ruhája és ironikus felhangja egyaránt
tetszetős.

Az előadás második része különösebb foko-
zatosság nélkül átalakul képes példázattá az al-
kohol ártalmasságáról. A Fórisék lakásában vé-
letlenszerűen összegyűlt emberek mintegy ös-
szeolvadnak a nagy, boldog, részeg orgiában,
melynek egyébiránt praktikusan csak a Fóris há-
zaspár a résztvevője. A kompánia mákonyosan
és mámorosan gajdo l ja- nem az Eejuhnyemet,
ahogy Örkény megírta, hanem - a Kossuth La-
jos azt üzentét. Mert Csiszár Imre azt izeni, hogy
ezek most ezt éneklik.

Bár a színikritikusokat gyakran éri a vád,
hogy előítéletek alapján, saját gyártmányú
panelek összeillesztésével írják bírálataikat, én
ebben mindig ártatlannak éreztem magam. Úgy
érzem, ennyi idő után is naivul tudok beülni a
színházba, meglepetésre sóváran, és semmi
mástól, csak az unalomtól rettegve.

Ez az eset azonban kivétel. Nem is tagadom:
a Taifunról írandó kritikám első része készen volt
a fejemben; a második részére pedig két verzióm
volt.

Az első rész: a darab rossz, sőt gusztustalan
bulvárzeitstück, s ennek ellenkezőjéről a legpro-

És megjön a Bodó (Dózsa Zoltán f. h.), hogy
ne akarjon hinni a szemének. Csak bámul és őr-
jöng a mulatozók láttán, akikre nem hatnak az
érvek, a tények. A borgőzös és eszmeittas
társaság harsányan kiröhögi Bodót, az egyetlen
józant, aki szintén be van ide zárva, s talán az a
legszörnyűbb - Csiszár számára -, hogy együtt
EZEKKEL.

Különben Bodó magnója a bemutató estéjén
nem adott hangot, vagyis az interjúalanyok egy
szót se szóltak. De anélkül is tanúi lehettünk a
„magyar vircsaftnak", hogy a tanúk beszámoltak
volna róla. A színészek úgy csináltak, mintha
hallanák a szöveget. Mármost a magnetofon
vagy rendezői utasításra maradt néma, vagy
véletlenül. (Ezt akkor ott nem lehetett
egyértelműen el-dönteni). Az utóbbi esetben
azonban felmerül a kérdés, hogy ki játszotta
volna testetlenül a kül-földre szakadt hazánkfiát,
a Nobel-díjas tudóst, aki oly kiábrándultan és
lemondóan nyilatkozik a magyarokról. Annak
idején, a szolnoki ősbemutatón maga Örkény
István szolgáltatta a hangját. Nem lepne meg,
ha itt meg maga Csiszár Imre méltatlankodnék
a nevében.

Örkény István: Kulcskeresők (Budapesti Kamaraszín-
ház).
Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Márta István. Drama-
turg: Magyar Fruzsina m. v. Asszisztens: Farkas Má-
ria. Díszlet, rendezés: Csiszár Imre.
Szereplők: Bregyán Péter m. v., Kubik Anna, Létay
Dóra f. h., Derzsi János, Andai Györgyi, Dózsa Zoltán
f. h., Újvári Zoltán, Szabó István, Kövesi Károly.

fibb előadás sem tudna meggyőzni. Molnár Fe-
renc nem kellett Hollywoodnak, s ez szinte ter-
mészetes; Molnár Ferenc író volt, magányos óri-
ása a magyar szórakoztató színháznak. Lengyel
Mennyhért kellett Hollywoodnak.

A Taifun is egy hollywoodi forgatókönyv. A
„chinoiserie" (amely éppúgy „japonerie" is lehet-
ne) már a barokktól kezdve kedvelt műfaj volt,
mígnem elérte a megérdemelt sors: a zenei vég,
a Pillangókisasszonytól A mosoly országai g. (Ez
persze nem a zenét, csak a librettót minősíti.)
Lengyel Menyhért megírta a hímnemű Butterfly
úrfit, zene nélkül. Mert az aktuálpolitikai körítés -
a „sárga veszedelem" időszerűnek érzett, bár

mindenképpen túldimenzionált problematikája -
csak ürügy. Itt egy szerelmes férfi pusztul bele
jóvátehetetlen másságába, abba, hogy léha nő-
nemű Pinkertonja csak használja, de nem veszi
emberszámba, s kendőzetlenül lesárgázza. Itt
bizony egyetlen kiút van: a harakiri. A témát bát-
ran feldolgozhatnák, ellenkező előjellel, a japá-
nok is, oly módon, hogy nyugati nő vagy férfi vé-
gez magával, mert lefehérezik. Ha nem tették, jó
ízlésükre vall. Pedig nyilvánvalóan ők is megta-
lálnák azokat a külsőségeket, amelyek számuk-
ra legalább oly egzotikusak, minta nyugati néző
számára a szertartásos teázás, a kimonó, az
absztrakt udvariasság és a minden körülmények
között „mosolygó arc".

A Taifun tehát számomra egyenesen kínos
nemzetközi szupergiccs; ez lett volna írásom el-
ső fele, s az is maradt. A második rész már
alternatív. A Taifunt ugyanis kétféleképpen lehet
elő-adni. Harsányan, melodramatikusan, könny-
fakasztón, idegborzolón, rikító japánkodással;
vagy diszkréten, szolidan, nem zeneileg, hanem
prózailag. Nagyjából az is megjósolható, hogy az
utóbbi megközelítés bár rokonszenvesebb, de
kevésbé hatásos, mert végeredményben a
szöveg leglényegét kívánja tudatosan gyengíteni.

Huszti Péter rendező a második lehetőség
mellett döntött. Szolid Taifunt rendezett, kissé
unalmasat. Nincsenek hatásvadász japán
maszkok, sárgás bőr, ferde szemek, épp csak a
hátranyalt haj, a diszkrét mozgás- és gesztus-
készlet utal a másságra. A rendező még japán
szakértőt is igénybe vett, s így a kulisszahasoga-
tón misztikusnak szánt kollektív japán jelenetek
csak kellemesen folklorisztikusak; ezek itt nem
érthetetlen, titokzatos, már-már nem is emberi
lények, csak épp olyan felebarátaink, akik viganó
helyett kimonót öltenek, és csárdás helyett teáz-
va zümmögnek japán népdalokat. Még a gyilkos-
ság is humanizálva van: Tokeramo nem azért öl,
mert a doktori cím, a kultúra és a civilizáció máza
mögül egyszer csak előtör belőle a távol-keleti
vadállat, hanem mert senki sem örül, ha a kedve-
se lesárgázza (-zsidózza, -cigányozza), nem
mintha az érintett ezt a maga szégyenének
érez-né, sőt, adott esetben büszke is rá, hanem
mert tudja, hogy a másik sértésnek szánja, s
nem szimpla ténymegállapításnak.

Ebben a tálalásban a Taifun nem fakaszt kön-
nyeket, nem borzol idegeket. Kimódolt, mester-
kélt, üres sztorit látunk egy fura esetről, amelyet
a közönség kissé unottan, de elfogad, hiszen
újabban színház, mozi, tévé egyre több hasonló
produktumot zúdít rá.

Mindazonáltal i tta második lehetőségnek egy
minősített esete forog fenn: Huszti Péternek egy
rendkívül középszerű színészgárda állt rendel-
kezésére, ő pedig még a jobbra hivatottakból
sem tudott színes, élvezetes, a mű kvalitásait
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