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Zsámbéki és társulata nemzetközileg Alfred Jarry
Übü királyával vált ismertté - ez 1984-ben történt,
még a „stagnálás" időszakában, amely ugyan
Magyarországon enyhébb volt, mint másutt, ám
mégis a Kommunista Párt uralkodott, amelynek
hatalmasságai hosszú póráz-ra engedték a kultúrát.
Zsámbéki Gábor rendezése az engedékenység
ingatag harmóniájával a nyilvánvaló provokációt
szegezte szembe. A kíméletlenül ordenáré,
obszcén, durva Übü egyfajta erő-szakra hajlamos,
gyáva, hataloméhes - és kiirthatatlan
lumpenproletariátust mutatott fel. Zsámbéki mindezt
triviális disznólkodások művészileg végig-
koreografált körtáncába állította be, ami nem illesz-
kedett semmiféle esztétikába, sem a hivatalosba,
sem az undergroundba, hiszen a sivatagot rafinált
művészettel rendezte be, színészeit pedig a lehető
legfinomabb kivitelre buzdította; Brecht megmutató
színháza vezette pórázon a szutykos ivadékot.

Mindez ma már éppúgy színháztörténet, mint
Zsámbékinak ugyanabban az évben bemutatott
Revizor-rendezése, amely immár nem holmi kedé-
lyes orosz vidéki városkában játszódik, hanem egy-
fajta fémrekeszekkel elbarikádozott pinceodúban;
ígyfesthetett egy kombinát kantinja valahol Perm és
Szverdlovszk között. A polgármester és bandája
kistisztviselők a vidéki nómenklatúrából; gyávák és
fennhéjázók. A fennálló körülményekkel való ha-
sonlatosság szándékos volt. Hogy ebben a sivár
légkörben is vegyíteni lehet brutális komikumot,
tomboló slapstick-számokat, sőt népszínházi zene-
bonát, amelyre csak a legvégén cáfol rá egy valódi
gyilkosság, az ismét csak a színészeknek
köszönhető, akik a játékkedvet félelmetes precizi-
tással képesek kombinálni, akik nem sztárok (illetve
nem akartak azzá lenni, noha időközben sokan
közülük felemelkedtek e posztra), de a legkisebb
szerepet is szellemmel telítik.

Az Übü és A revizor egyaránt nyilvánvaló módon
támadta a fennálló viszonyokat, amelyeket mindkét
produkció az agyafúrt komikum pokoli kacajával
akartfelismerhetővé torzítani. Hogy túlélték a viszo-
nyokat, amelyekre reagáltak, az a két előadás esz-
tétikai többletértékének, az alkalmi indítékon túlmu-
tató, kiszámított játéknak köszönhető. De akárhogy
vesszük is: ez a múlt. Az, hogy a színház még min-
dig játssza e produkciókat (vendégjátékokon a fél
világon át és otthon is), egyaránt jelzi az egyszer
már megtelt színházi formák magas minőségét -
valamint a tanácstalanságot.

Alighanem éppen ez csábította Zsámbékit egy
szertelen dacreakcióra: 1990-ben színre vitte
Brecht alig játszott (és nem is „befejezett") chinoi-
serie-ját, a Turandot avagy A szerecsenmosdatók
kongresszusa című drámát - a csalódott B. B. le-
számolását a „tuikkal", az értelmiségiekkel, akiket
mindenáron le akart leplezni,mint puszta véle-
ménykufárokat.

Zsámbéki minden tapasztalatára szükség van,
hogy a némiképp száraz kísérletsorozatot teátrális
érvényűvé tegye, új meg új figurákat és tablókat al-
kosson, tipikus testtartásokat, beszéddallamokat
találjon. Nyilvánvaló, hogy itt ismét, bárha igencsak
közvetlen módon, a társadalmi viszonyokra utal, új-
rakezdésnek és szakításnak valamennyi keleti or-
szágot jellemző kettősségére. Ám bármily rafinált a
rendezés, a kísérlet, hogy Brecht copfjába kapasz-
kodva másszanak ki a mocsárból, nem válik be.
Körvonalazódik ugyan bizonyos esztétika, amely az
„epikus színházat" megreformálva szeretné meg-
őrizni; Zsámbéki bizonyára esküdt híve ennek az
irányzatnak. A többi azonban tünékeny inger és
csodálat a színészek iránt, akik félmaszkokat öltve
vállalják a megerőltetést, hogy időnként mulatságo-
san, időnként feszültséget gerjesztve önmaguk
mellett álljanak.

Hogy mi az, ami a Katona József Színházat párat-
lanná teszi, azt Ascher Tamás Csehov-rendezése
mutatta meg. A választott mű a korai Platonov volt,
amelyet először a párizsi Európa Színházban mu-
tattak be. Ascher itt még egy lépéssel tovább megy,
mint immár legendás Három nővér-előadásában.

Hihetetlen kíváncsisággal vetette magát a figu-
rákra, testtartásukon, gesztusaikon, beszédritmu-
sukon át életrajzokat talál ki számukra, amelyek to-
vább írják, feltöltik Csehovot. Az alakok olyan félel-
metesen életszerűek és jelenvalóak, hogy akkor is
megállják a helyüket a színpadon, ha éppen nincs
semmi mondanivalójuk. Ugyanakkor a néma egy-
ütt- és továbbjátszás soha nem tolakszik előtérbe,
igazából csak a végén ébredünk tudatára, s való-
sággal beleborzongunk, mert a mozgó, önmagukba
gabalyodott, de egyszersmind leselkedő nézők je-
lenléte mindenfajta egyértelműségtől eloldozza a
drámát.

Ennek a rendezőnek sikerül egyszerre beteljesí-
tenie és megtörnie a Csehov-játszás Sztanyiszlav-
szkij óta kodifikált konvencióját. A befejezés: az
emberekre hirtelen rátörő frenetikus erőszak, mi-
nekutána ijedten, kijózanodva, sápatag maszkok-
ként húzódnak vissza az előszoba üvegfala mögé.
Az előadást páratlanná a színészek intenzitása te-
szi, akik a hétköznapi életből préselik ki a meztelen
iszonyatot. A legkomikusabb jeleneteket is olyan
tragikum roncsolja, amely a múlt század végi orosz-
országi állapotokat jelen idejűvé, általánossá emeli.
Az előadás sűrű szövedékéből, valósággal fizikai
fájdalommal járó hevességéből olyan „realista szín-
ház" rajzolódik ki, amelyben a színészek a szó leg-
szorosabb értelmében embereknek adnak testet, s
az, amit eljátszanak, magává az életté lényegül,
nem illúzió, hanem a színészek egész lényét magá-
nak követelő, a nézőt is próbára tevő játék formájá-
ban. Az előadás közös remekműve pontosságnak
és szabadságnak. Íme, ilyen messzire juthat az, aki
valóban elmélyed egy adott színdarabszövegben.

Roland J. Wiegenstein, Frankfurter Rundschau,
1991. szeptember 20.

Az elején beszédet olvasnak fel, pártkongresszus-
szerűen; senki nem figyel oda. Érintetlenül zajlik
tovább a mindennapi élet. A szöveg minden-nap ott
állt az újságban.

Amikor a hájas, nagyivó Übü papa hadat üzen,
úgy kell felemelni a lóra. Sok ember kell hozzá,
mégsem működik semmi. Csajkára, Volvóra, állami
parádéra utal az asszociáció.

Az ütközet előtt a sereg még lelkiismeretesen ki-
veszi az ebédszünetet; csak nem mond le az ember
szokásairól a sokadik rendkívüli állapot kedvéért? A
magánszféra fontosabb a katasztrófánál.

Mivel az alapvető cikkekben is hiány mutatkozik,
Übü mama nagy kedélyesen maga ölti össze a lá-
bán tátongó sebet. Az ember - ha valakiben -
úgyis csak önmagában bízhat. A létező szocializ-
mus kis szatírái.

Az Übü király premierje idején a Kádár-rendszer
még szilárdan ült a nyeregben, s akkoriban ez a pa-
ródia még meglehetős bátornak számíthatott. Mára
a politikai pikantéria már bohózattá vékonyult. Vagy
talán saját változásaink teszik, hogy az ember csak
fáradtan mosolygott?

Száz évvel ezelőtt Alfred Jarry még Shakes-
peare királydrámáit parodizálva vette bonckés alá e
világ hatalmi struktúráit; Zsámbéki Gábor ezzel
szemben a maga tompán-sötéten mulatságos ren-
dezésében megragadt a vidéki funkcionáriusok vi-
lágánál. Jarry macabre haláltánc-komikuma elma-
rad; itt csak patkányok keringőznek.

Jarry agytalanító gépe csak bádogfedelű lyuk
volt, amely egyáltalán nem tűnt olyan veszedelmes-
nek. A színészek sokat nevettek, a közönség vala-
mivel kevesebbet. Az előadás mindent higgadt de-
rűvel, vaskos vehemenciával fogott fel. Magyaror-
szág minta szocialista tábor legvidámabb barakkja.
Detlef Friedrich, Berliner Zeitung, 1991. szep-
tember 13.
A budapesti Katona József Színház több előadását
szertelen gyermeki fantázia jellemzi; éltető elemük
a színész, a színészi játékkedv, a vaskos álcázás, a
kimeríthetetlen mimika, a táncos-zenés gesztusvi-
lág; minden csupa ritmus és lendület. Alfred Jarry
Übü királyában a színészek maguk csinálnak min-
dent: ők építik fel a színpadot, ők gondoskodnak a
zenéről, szerepet és jelmezt váltanak, mindig jelen
vannak, és szélesen áradó komédiás mókát szik-
ráztatnak fel, ami persze elvéti e sajátos, a hatalom
állati gyakorlásáról szóló darab politikai síkját, a
mélységesen keserű és kegyetlen mondanivalót.

Gogol Revizorában egyfajta bádogrekeszekkel,
levélszekrényekkel, vasból öntött munkaasztallal
és lomha mennyezeti ventilátorral ellátott alagsori
helyiségben csap össze a korrupt városi vezetés a
Szentpétervárról jött széllelbélelt ifjonccal. Ebben a
térben valósággal kivirágzott a magyar színészek
virtuozitása; a behódolás, a talpnyalás művészetét
mesteri artisztikummal mutatták be. A hajlongások,
vonaglások, gúnyolódások mögött azonban mindig
ott lappangott valami jószerivel lázas egzisztenciális
szorongás; kivált Blaskó Péter polgármestere volt
lenyűgöző a maga ki-kifulladó, tekergő-vonagló,
egyre hangulatváltozások után szimatoló buz-
galmában.

AJTÓVISSZHANG
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Zsámbéki Gábor e két rendezése utána berlini
színházbarátok különös érdeklődéssel várták
Csehov Platonovjának Ascher Tamás-féle rende-
zését. És valóban: ez az előadás, amely csaknem
éjfélig tartott, a magyar vendégjáték eddigi csúcs-
pontjának bizonyult.

Lassan, szelíden, halkan, mégis szárnyalón
lendül mozgásba Platonov, a tanító és a belé sze-
relmes négy nő története. Aztán a tempó fokozó-
dik, szertelenségbe, sötét kétségbeesésbe vált,
hogy aztán a nyers, meztelen szenvedély forgata-
gában, rohamszerű, görcsös ordításokban, vad
menekülésekben, nyöszörgő összeomlásokban,
féktelen összeborulásokban érjen véget. Plato-
nov kudarcában Ascher Tamás az intellektus
csődjét látja egy ellenséges világban, amely eleve
kiveti magából az értelmes létre való puszta törek-
vést is. A rendező egyszersmind fokozatosan
egyre távolítja a szereplőket a közönségtől. A sűrű
lélektani szövésű első felvonást az etikettől, jó ne-
veléstől, mindenfajta formától egyre távolodó ér-
zelmek kitörései követik, míg végül minden egy-
fajta üvegcsarnokban - a szakadékmély kétség-
beesés poklának előszobájában teljesedik ki.

A színpadon olyan együttest látunk, amelynek
tagjai valósággal álomszerű biztonsággal viszo-
nyulnak egymáshoz; lebegő gyengédséggel áb-
rázolják az ember sebezhetőségét, és gátlástalan
szenvedéllyel az ember kendőzetlen önzését. El-
sőként az egyenlők között Platonov alakítója, Bal-
kay Géza ülhetett diadalt - a hajlékony, csillogó,
eszes tanító feledhetetlen módon züllött iszákos-
sá, nyüszítő rongycsomóvá, szánalmat kolduló
madárijesztővé.

Christoph Funke, Berlini Rádió, »Műhely és szín-
pad", 1991. szeptember 9.

Berlini vendégjátéka harmadik estéjén a buda-
pesti Katona József Színház Ascher Tamás Plato-
nov-rendezését mutatta be: Csehovot „live". A
társulat egyértelműen a társadalom. Nyíltan meg-
mutatják, hogyan jön létre a valódiság. Az élet ad-
ja a mértéket, amelyet a művészet megvalósít.

Ezen a színpadon a színészek jelentik a csodát.
Egyénileg ki-ki a helyén van, közösen pedig olya-
nok, mint egy katonai egység a fronton. Az élet a
tét, azaz a technika. Aki nem vigyáz, elsodródik; a
végzet bárkire lesújthat. Mindenkire minden perc-
ben sor kerülhet, és az egyetlen mentsvár a csa-
patmunka, amely ha egyáltalán, csak akut együtt-
működésben működik. Mert idekinn a pokol van.

Ez konkrétan annyit jelent, hogy bármilyen sze-
repet játszik is a színész: egyetlen pillanata sincs,
ami csak az övé volna. A megegyezés szerint a fo-
lyamatosság egyetlen másodpercre sem szakad-
hat meg. Kiszállni, egy kis szünetet tartani egy-
szerűen lehetetlen. Minden helyzetben „a tempo"
játszanak. Nem pihenheti ki magát még a hinta-
székben heverő újságolvasó sem, holott az újság
elrejti arcát, és látszólag semmi dolga: neki a tét-

Szacsvay László a Turandotban (Pintér Márta
felvétele)

lenséget kell cselekvően eljátszania. Hogy a fő-
szereplőkről már ne is beszéljünk.

A Katona József Színház Ascher Tamás rende-
zésében nem a berlini Schaubühnét reprodukálja
nekünk, azt a módot, ahogyan Peter Stein Cse-
hov-színészei - ki-ki haldokló hattyú gyanánt - az
öblös színpadképekben kibontakoznak; ők
mozgásba lendítik a drámát. Míg a Schaubühne
kezdettől csak a finálét definiálja és adja elő, a
magyarok nem egyszerűsítik le a szerzőt úgy, mint
akit a halálon kívül semmi sem érdekel. Ebben az
előadásban sokkal inkább a háborúról van szó, itt
és most és végig a befejezésig. A finálé itt nem az
első dolog, amit az ember az előadásból észre-
vesz, hanem egy történéssor utolsó láncszeme.

A Berlini Ünnepi Hetek az elmúlt években egy-
más után hívta meg a párizsi Patrice Chéreau, a
magyar Ascher Tamás és a litván Eimuntas Nek-
rosius Csehov-rendezéseit. A francia Platonov,
főleg fiatal színészek, megannyi Chéreau-tanít-
vány előadásában, regényesen titokzatos volt és
fantasztikus módra töredezett: egy családi tabló
töredékei, vagy ha úgy tetszik, részletek egy
hosszú, szerteindázó filmből. Nekrosius a
látomásos politikai színház eszközeivel vitte
színre a Ványa bácsit: egy hermetikus éjszakai
társadalom veti ki

magából az idegen uralkodókat, akik testet öltött
balvégzetként terpeszkedtek el. A legújabb elő-
adás, Ascher Platonovja, látszólag mind közül a
legkonvencionálisabb, amennyiben az ismert te-
reket rekonstruálja, és a figurákat nem csupán el-
helyezi a megszokott miliőben, de még egykorú
jelmezekkel és viselkedési formákkal is ellátja
őket. És mégis: az előadás minden mértéken túl
sokkol, és nyersen borítja fel a Csehov-játszás
rutinját, mivel az antik felfokozódás a látszólag
realista ábrázolásból kiindulva megy végbe. A
szenvedélyek, mint megannyi fúria törnek ki,
anélkül, hogy az emberek tudnák, mi történik ve-
lük, hiszen az élet lassú elapadására számítottak,
nem pedig arra, hogy egyszercsak megrohanja
őket.

Másnap a budapesti színház Brecht Turandot
avagy A szerecsenmosdatók kongresszusa című
művének Zsámbéki Gábor rendezte előadásával
szép illedelmesen visszatért oda, ahol Jarry Übü
királyából és Gogol Revizorából már megismer-
tük. A másik rendező részben ugyanazokkal az
erőkkel gyakoroltatta be a pedagógiai célzatú
szórakoztató darabot, akik a Csehov-előadásban
a legmagasabb fokú kockázatvállalásra is készen
álltak. Itt: maszkos figurák, besulykolt
mozgásokkal. Gesztus- és kosztümjáték, amely
semmiféle újdonságot nem hozott azon a felis-
merésen túl, hogy minél plakátszerűbben játsszuk
a késői Brechtet, az annál határozottabban
zárkózik el előlünk. A rendező, aki a műsorfüzet-
ben aktuális leszámolást ígért az értelmiség áru-
lásával, két és fél órás jámbor unalmon kívül sem-
mit nem váltott se be, se ki a színpadon.

Sybille Wirsing, Tagesspiegel, 1991. szeptember 17.

Az 1992 márciusáig futó nagyszabású magyar
kultúrprogram mottója így hangzik: „Határok nél-
kül". De be kell ismernünk, hogy a határok meg-
szüntetésének is megvan a maga ára.

Odahaza a kelet-európai együttesek egyre na-
gyobb gazdasági nyomás alá kerülnek, és talán
művészi tájékozódásukat is elveszítik; az egykori
„Nyugaton" viszont mostantól kezdve már józa-
nabbul lehet megítélni őket. A mércék kiegyenlí-
tődnek.

Semmi kétség: a berlini magyar szereplés for-
dulópontot jelent a kelet-nyugati kulturális üz-
letben. Az előadások jóformán telt házakat von-
zottak. De az utazás és a folyamatos szabad
mozgás e világot kicsinyítő kultúrájában az új-
nak, a sohanemlátottnak a varázsa sokkal gyor-
sabban elszáll, mint ahogy a nemzetközi sztáre-
gyüttesek győzik friss produkciókkal. S ez Ka-
posvárra és Budapestre most már éppúgy vonat-
kozik, mint Párizsra, Krakkóra, vagy akár a ten-
gerentúlra.

Rüdiger Schaper, Süddeutsche Zeitung, 1991.
szeptember 18.


