
KRITIKAI TÜKÖR

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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meghaladó teljesítményt kicsiholni. Talán csak
az egy Für Anikó (Kerner Ilona) tűnik egyszerre
elhitetőnek és színesnek; a könnyűvérű kis tele-
fonszínésznő, aki nem tudja kezelni élete első
komoly érzelmét, s ezért a kaland maga alá te-
meti, emberien s változatosan röpdös a színpa-
don. Mácsai Pálért (Tokeramo) viszont fájt a szí-
vem. Egy nem sokkal színvonalasabb, de sokkal
profibb lektűrdrámában, John Patrick Teaházá-
ban (az Augusztusi Holdhoz) micsoda ellenáll-
hatatlanul bűbájos Sakini volt! Persze Sakinit
csak megcsinálni kellett, nem küszködni vele

vagy éppen szégyellni. Sakini a maga nem holly-
woodi, hanem broadwayi módján (ez azért nagy
különbség) hiteles figura volt, egy valós konflik-
tust kisajátító sztori ironikus megélője és kom-
mentálója. Sakinit játszva a lehetőségeket
kiaknázni kellett; Tokeramót játszva a
lehetőségeket tompítani, semlegesíteni kell
(legalábbis ebben a rendezésben, amely, mint
már utaltam rá, a rokonszenvesebb utat követi).
És ez az erőfeszítés nyomja rá bélyegét Mácsai
játékára. Jaj, csak ne drámázva, ne
egzotikusan, ne szamuráj turidaninak,
„nagylöttyös (sárga) indulattal", „vérbe-

Für Anikó (Kerner Ilona) és Mácsai Pál (dr. To-
keramo Nitobé)

nyihhanó (ferde) szemmel" (I. Karinthy). És Má-
csai diszkrét is, lefojtott, finom, szomorú; csak-
hogy akiben nincs kellő empátia a benne zajló
színészi dráma átélésére, az azt hiheti, hogy To-
keramo drámájához hiányoznak az eszközei.
Egy jelentéktelen Tokeramót látunk, addig légie-
sítve, amíg jóformán csak egy kitöltésre váró
üres tér marad a helyén.

De miközben ezt írom, fel-feltámad bennem a
kétség: mi mást lehetett volna tenni? Mert itt van
például Puskás Tamás (Lindner Ottó), aki első
jelenésében, amikor még drámailag nincs érint-
ve, kitűnően csinálja meg a másságtól idegfrászt
kapó korabeli népnemzeti-völkisch értelmiségit,
de amikor belekerül a dráma sodrásába, és ma-
kacsul nem akar elszürkülni, külsőséges, hatás-
vadász handabandázást művel. Van más lehe-
tőség?

A többieket ilyen alkotói problémák nem lát-
szanak gyötörni. Ketten - Horesnyi László (dr.
Bruck) és Lesznek Tibor (Yotomo, a gyagyás ja-
pán) - az általános magyar spila helyi alfaját
művelik (e játékmód minden kontextustól derű-
sen tudja magát függetleníteni), a többiek érdek-
telenek. A szürke eminenciás Kobayasit játszó
Dengyel Iván olyannyira, hogy miatta válik érthe-
tetlenné a törvényszéki kép nagy fordulata, ami-
kor tudniillik Tokeramo váratlan lebukását és be-
ismerő vallomását ügyesen az „összjapán ügy"
javára fordítják. Igaz, a rendező ezt a
csomópontot a többi japán szereplővel is
elmulasztja lereagáltatni. Pedighát szép-szép a
távol-keleti önfegyelem és profi maszkviselet, de
valami konceszsziót azért a közönség javára is
lehetne tenni...

A szerző által precízen tipizált japán epizódfi-
gurák tehát jóvátehetetlenül összemosódnak és
unalmasak, Juhász Róza verébszürke tyúkanyót
csinál Hempel Teriből (mellesleg egy berlini
színésznőnek csak egy igénytelen közönséget
tételező igénytelen szerző adhat ilyen nevet -
ezért a pénzért Emese vagy Gyöngyvér is lehet-
ne). A védőt és az ügyészt alakító két fiatal szí-
nész, Vasvári Csaba és Szűcs Gábor igyekszik
színt és egyéniséget vinni a szerepébe, persze
ők mentesek lehetnek a gátlásoktól, lévén, hogy
szerepük nem rejt buktatókat.

Az egyetlen rendezői ötletet - a bíró (Bodor
Tibor) láthatatlan mennyei hangként való fellép-
tetését - félő, hogy a takarékosság sugallta; a
bírósági díszlet elspórolásával az előadás egyet-
len helyszínen megoldható.

Summa sumarum: a Taifunt vagy drámahűen

Jelenet a Taifunból (Ilovszky Béla felvételei)
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és elviselhetetlenül, vagy domesztikálva, de ér-
dektelenül lehet előadni. E kettőn kívül legföljebb
egy további lehetőség van.

Nem előadni.

Lengyel Menyhért: Taífun (Madách Kamaraszínház)
Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Velich Rita.
Drama-

Ez már nem is a széle. Telitalálat. Ebben a
történetben az expozíciót követően sem-miféle
meglepetés nem éri a nézőt: tökéletesen
kiszámítható valamennyi fordulat, a végkifejletről
nem is beszélve. A trivialitás úgy lopakszik be a
párbeszédekbe, akár egy folytatásos
tévéhamburgerbe; eszegetjük, nyeljük az
ismerős falatokat: úgy látszik, mára szín-ház
sem más, mint titoktalan gyorsétkezde.

Sultz ügyesen ír, műve nem unalmas, van eleje,
közepe, vége; jól bánik a szavakkal, alkalmas
helyeken poénokat helyez el, felskiccelt szerep-
lői is plasztikusak, tud fokozni - csak éppen a
dolog nem szól semmiről. Pontosabban: túl sok
mindenről kívánna beszélni, s tragikomédiája, a
gáz helyett levegővel megtöltött lufihoz hasonla-
tosan, a földön marad.

Kétségtelenül nagyon nehéz két beteg ember
kórházi ismeretségéről megrázóan újat monda-
ni, különösen abban az esetben, ha a szerző
csak kacérkodik a halállal, dekorációnak, slussz-
poénnak használja. (Akárcsak több írásában,
ahol a befejezés az egyik szereplő véletlenszerű
halálát, lelövését, leszúrását, akasztásos öngyil-
kosságát jelenti.) Tudom, ez súlyos vád, de tény:
a tét nem a meghalás, a leépülés, az élet elvesz-
tésének iszonyata, mindössze játék egy ötlettel -
a rákos (vagy annak hitt) férfi helyett a kivizs-
gálásra beérkező fiatalasszony pusztul bele a
súlyos betegségbe.

És még mennyi minden gyömöszöltetik bele
ebbe a történetbe! Az élet teljessége mintegy:
komcsiból vállalkozóvá átmentődő báty; hisztis,
haszonleső nővér; tétova anyuka: lakásából ki-
forgatott beteg; munka nélkül csellengő fiatal
költő, akiről kiderül, hogy apja nem hős forradal-

Csikos Sándor (János) és Bacsa Ildikó
(Margit) (Csutkai Csaba felvétele)

turg: Springer Márta. Zeneí munkatárs: Jeney
Erzsébet. Japán szakértő: Sato Noriko. Rendezte:

Huszti Péter.
Szereplők: Mácsai Pál, Dengyel Iván, Némethy Fe-
renc. Kelemen István, Kolos István. Lesznek Tibor,
Horesnyi László, Puskás Tamás, Für Anikó, Juhász
Róza, Bodor Tibor, Szűcs Gábor, Vasvári Csaba,
Linka Péter, Kis Endre, Kéry Gyula.

már, hanem informátor volt; háromszoros abor-
tusz után elvetélő, majd daganatos betegként
visszatérő nő, aki ráadásul a főhős - a „várako-
zóművész" - egykori, öngyilkossá vált szerel-
mére emlékeztet, s az elmúlás jelét hordozza aj-
ka körül...

Csak tisztelni tudom a nyíregyházi társulatot.
ahogy a kissé túlburjánzó történettel (amely
egyébként a SZÍNHÁZ 1991. májusi számának
drámamellékletében olvasható) többé-kevésbé
sikeresen megbirkózott. Vas-Zoltán Iván „hírhe-
dett" arról, hogy színészei szívesen dolgoznak
vele, s ez a közösség lerí az általa jegyzett pro-
dukciókról. A szobaszínházi előadás puritánul
szép díszlete mindössze egy emelvényen álló

padból, a falra vetülő levelek árnyából, egy infú-
ziós állványként is funkcionáló lámpaoszlopból
áll (Werner József terve), s a valószínűleg mély-
értelműnek szánt szerzői intenció nyomán foko-
zatosan növekvő szemétből - sajnos. Csíkos
Sándor fokozatosan válik egzaltáltan agonizáló,
agresszíven társkereső véglényből, öniróniával
és önsajnálattal egyaránt kérkedő fausti figurából
egyre inkább önmagára találó, a szeretet-
szerelem erejétől kivirágzó férfivá. Bacsa Ildikó
sápadt szőkeségét, egyszerű hétköznapiságát
valamiféle titok lengi körül. Tekintete befelé süp-
ped, körülötte lelkiismeret-furdalással tébláboló
férje (Csudai Csaba) csak árnyékot ölel. Gados
Béla nagyon „tudja" ezeket a félszegen, grotesz-
kül toporgó rakás-szerencsétlenség-figurákat;
Peczkay Endre más stílben karikírozza a korlátolt
Gyulus alakját, de hatásosan; Szabó Tünde mi-
mikája eltúlzott a kis térben, Máthé Eta gyerekei
között őrlődő anyaként csak pillanatokra jut já-
téklehetőséghez.

Az előadás befejezése attól szép, hogy nem
pontosan így van megírva. Csudai, a megözve-
gyült férj Margit-Margaret elárvult láncával kezé-
ben ül Csíkos és Gados közé, azok képeket né-
zegetnek a két idősebb férfi egykori közös sze-
relméről, Juditról. Ahogy egyszer rápillant a kép-
re, észreveszi a hasonlóságot a két halott as-
szony között - már hárman gyászolnak egyet-len
padon, egyetlen fájdalommal. Groteszk, tra-
gikomikus jelenet: a legjobb pillanata darabban.

Sultz Sándor: A várakozóművész (nyíregyhází Mórícz
Zsigmond Színház)
Díszlet-jelmez: Werner József m. v. Zene: Döme Zsolt.
Rendezte: Vas-Zoltán Iván m. v.

Szereplők: Csíkos Sándor, Bacsa Ildikó m. v., Csudai
Csaba, Máthé Eta, Szabó Tünde, Peczkay Endre m.
v., Gados Béla.
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