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GOMBROWICZ- ÉS IONESCO-RENDEZÉS

ASCHER TAMÁS BÉCSBEN
Több mint húsz éve dolgozom együtt a
kaposvári Csiky Gergely Színházban Ascher
Tamással. O az úr (a rendező), én pedig a
szolga (a dramaturg). Ebben a
minőségemben mondható és játszható
szövegeket kell számára előállítanom rímes
és rímtelen fordítások, stilizálások, továbbá
jogilag problematikus, de színpadi szem-
pontból üdvös átfogalmazások, betétek és
hamisítások útján. Így hát volt időm és alkal-
mam arra, hogy megismerjem művészi fan-
táziájának feltételrendszerét.
Ascher leginkább azon az izgalmas,
ingoványos terepen érzi otthon magát, amely
a színpadi realitás és az abszurditás között
terül el. Ezt főként annak tulajdonítom, hogy
rendkívül éles érzékkel reagál azokra az
abszurd jelenségekre, amelyek magában a
valóságban mutatkoznak meg. 1975-ben
például egy szó változtatás nélkül színre vitt
egy húsz évvel korábban írott kommunista
operettet. A finomabb manipuláció korában
határtalanul komikusan hatottak a sztálini
idill képtelen otrombaságai, de a röhögő
néző -- akinek reakcióit a színpad előteréből
a politikai rendőrség tagjait mímelő
színészek regisztrálták az előadás végén -
nevetés közben sem szabadulhatott annak
tudatától, hogy a felé áradó komikus, de
borzalmas hazugság még mindig virágzik, és
még mindig ez szabja meg életének kereteit.
Másrészt az abszurditás Ascher-féle
tolmácsolását reális meg-figyelések és
elemzések hozzák közel hétköznapi
tapasztalatainkhoz. Például a világirodalom
első számú abszurd darabját, a Godot -t

rendezve, szintén 1975-ben, rend-kívüli
figyelmet fordított Estragon és Vladimir
viszonyának realitására, a csodavárás
abszurditását az emberi együttélés
szükségszerűségének és reménytelenségének
egyidejű rajzával ellensúlyozva. Pozzója
pedig nem azt a szokásos közhelyet sugallta,
hogy egyszer jól megy a sorunk, és olyankor
hatalmaskodunk, máskor pedig rosszul, és
olyankor nyavalygunk - az ő Pozzóját
hatalma csúcsán is egzisztenciális rettegés
hatotta át, így hát a sztori és a dialógusok
abszurditását a jellemek egységének
realitásában oldotta fel (és viszont).
Witold Gombrowicz Yvonne-ja és Ionesco
két egyfelvonásosa, amelyeket Ascher az
1994-95-ös, illetve 1995-96-os szezonban az
Akademietheaterben vitt színre, szintén
olyan világot tár elénk, melyben - változó
arányban - abszurd elemek keverednek a
realitással. A rendező kellő tapasztalatok
birtokában utazott Bécsbe: mindkét előadást
megcsinálta már korábban, az Yvonne-t
Kaposváron, a Ionescókat pedig a budapesti
Katona József Színházban. Csakhogy az

uralmi viszonyok, melyekre a lengyel
szerző groteszk királydrámája épül,
közelebb esnek a kelet-európai közönség
élményeihez; A kopasz énekesnő blődlijéhez
viszont, mely az emberi kapcsolatokat
átható végletes formalitáson alapul, Nyugat-
Európában áll rendelkezésre több köznapi

tapasztalat. Éppen ezért az Yvonne -
legalábbis rám - Bécsben meseibben, A
kopasz énekesnő pedig reálisabban hatott,
mint Magyarországon. Ionesco másik
egyfelvonásosa, A lecke pedig mind
Budapesten, mind Bécsben pontos pszi-
chológiai elemzésre épült. Igazából reális
folyamat zajlik le előttünk, a férfi tanár és a
nő tanítvány viszonyának alakulása korunk
hatalmi és nemi erőviszonyainak előírásai
szerint megy végbe; abszurdnak szinte csak
azért hat a történet, mert a szerző felgyorsí-
totta az időt, és egy órába sűrítette, ami
Flaubert korában hónapok vagy évek alatt
zajlott volna le, és még ezt a felpörgetett
időt is megszorozta negyvennel, mondván,
hogy a tanárnak a tanítvány aznap a
negyvenedik áldozata.
Martin Schwab és Ursula Höpfner az
Akademietheaterben tartózkodott minden
csábító túlzástól. Bejön a magabiztos mun-
kaadó, egy fiatal nő, és egy koros, kopott,
gátlásos férfi fogadja, a munkavállaló.
Aztán következnek azok az igen gondosan
kidolgozott fordulópontok, amelyek a dolgok

természete folytán a tanárt a tanítvány, a fér-
fit pedig a nő fölé rendelik. Egyre erősebb
hangsúlyt kap e folyamat mocskos,
hatalom-vágyba oltott erotikája. A megölt
tanítvány végül szemérmetlenül széttárt
lábbal fekszik a földön, ámde egyik lába
térdben valószínűtlenül behajlik, hogy

megzavarja a túl

direkt asszociációban rejlő voyeur-élve-
zetet. Kirsten Dene fantasztikus erejű
cselédlánya pedig - aki nem tanítvány, és
ezért nem igázható le, ráadásul feleség- és
anyafigura is, hiszen ő teremti meg a tanár
fizikai és lelki létfeltételeit - visszaalázza
gazdáját kezdeti, kopott, gátlásos állapotá-
ba, vagyis alkalmassá teszi arra, hogy
fogadhassa a következő delikvenst. Ez a
mellékszereplő, akinek roppant energiáit
rejtelmes módon még sietős sántasága is
fokozza, úgy testesíti meg ebben az előadás-
ban az ábrázolt folyamat kritikáját, hogy a
történet fölé nő, de egyben a mozgatóerejévé
is válik. Fiatalabb vetélytársait mészárolja le
a tanár, ő meg dorgálva irányítja a férfit, és
aztán segít eltakarítani az áldozatot.
A kopasz énekesnő, megítélésem szerint,
kevésbé tud kitörni az író által konstruált
sémarendszer falai közül. A rendezés az előadás
végéig meglehetősen pontosan tart-ja magát a
forgatókönyvhöz, a színészek játékkedve és
humora itt is töretlen. A társalgás, a
gondolkodás, a kapcsolatok formalitása azonban
egy idő után nem
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fokozható, legfeljebb variálható, ugyanazon a
szinten. Ascher rendezésének az ad különös
ízt, hogy nem bírja elviselni ezt a világot.
Ionescónál a darab végén a második számú
házaspár ugyanazt és ugyanúgy mondja és
csinálja, mint a darab elején az első számú.
Ascher azonban ehelyett az utolsó percekben
szétvereti a színpadot. Ez nem áraszt vigaszt,
semmiféle happy endet, mert a darab
szereplői a romok közt is mindent ugyanúgy
csinálnak majd tovább, mintha mi sem történt
volna, de valamiféle lázadásra mégis sor
került, igaz, a darab világán kívül, rendezői
akarat folytán. Ez a lázadás kelet-európai
fűszerrel ízesíti az előadást, és - legalábbis
szerintem - Ionesco javára válik.
Az Yvonne-t ezzel szemben nem kellett kelet-
európaiasítani. A király, a királyné és a
trónörökös: színtiszta lengyel család, vala-
mennyien Gombrowiczok, az író papájának,
mamájának és neki magának a stilizált másai,
a miliőt pedig földbirtokosiból királyivá
magasztosította a szerző. Ilyesforma
Gombrowiczok jelennek meg későbbi
darabjában, az Esküv ő be n is, ahol tovább
fokozódik a realitás álomjellege, mely már az
Yvonne atmoszférájába is belejátszik. A mesei
történet egy lázadás krónikája: a királyfi
elhatározza, hogy közönséges származású
hajadont vesz nőül, és ezzel fellázad a
királyság hagyománya és a társadalmi rend
hierarchiája ellen; minthogy azonban a
leányzó fölöttébb csúnya és kellemetlen, a
természet biológiai rendje ellen is fel kell
lázadnia. Ez ugyanis, igazságtalanul, a nemi
vágyat az erotikus kisugárzással hozza
összefüggésbe. Ascher felfedezte, hogy
shakespeare-izáló stílusa ellenére
Gombrowicz egy fontos kérdésben polemizál
a királydrámák költőjével: elutasítja azt a
tételt, hogy a szenvedés jobbá tesz. Ehhez a
felismeréséhez már Kaposváron megtalálta a
legalkalmasabb színésznőt: Csákányi Eszter
úgy csúnya mindhalálig - és nem-csak
csúnya, hanem visszataszító is, hideg
izzadtságú és bogárszerű -, hogy egy pil-
lanatra sem lép ki szerepéből női kompen-
záció okából. Anne Bennent, aki ezt a
szerepet Bécsben az első évadban játszotta,
hihetetlen érzékenységével és groteszk
humorával feledhetetlen alakot állított elénk,
akiben a rútság és idétlenség bája is életre
kelt. De nem vállalta el az önfeladás-nak azt a
paroxizmusát, amelyet a rendezői elgondolás
megkívánt. Yvonne-Csákányi viszont
szenvedve is elképesztően visszataszító,
kicsinyes és ostoba, és egy pillanatra sem
teszi szeretetre méltóvá a belőle áradó
komikum, mert ez általános női és társadalmi
alkalmatlanságából fakad. A legvi-
szolyogtatóbbá pedig akkor válik, amikor
elárulja, hogy beleszeretett vőlegényébe. Nem
utolsósorban ez a ficergő testéből áradó
animális, közönséges sóvárgás ítéli halálra.
Es halálában sincs esztétikai feloldozás:
hörögve vergődik a terített asztalon, rút arca
még el is torzul.
Az egész előadást jellemzi ez a következe-
tesség. A színpadi halált általában úgy kom-
ponálják meg, hogy a nézőnek szinte kedve
szottyan a meghaláshoz. Desdemona halálán
kívül (a Peter Zadek rendezte Othe l l ó ban )

nem láttam színházi előadást, melyben ilyen
csúnya lenne a halál. A szép tárgyak is
belerokkannak, a szép tér összemocskolódik.
Es a halált követő konvencionális rítus során
Fülöp herceg (Marcus Bluhm) belátja, hogy
nem állhat egyedül ott, ahol mindenki térdel,
vagyis felhagy a lázadással, és helyreállítja a
világ rendjét. Ascher - nagy behódolások és
gerincroppanások tanúja - rendkívüli
nyomatékot ad ennek az utolsó jelenetnek: a
királyfira nehezedő nyomás fokozatosan
erősödik fel az elviselhetetlen-

ségig. A herceg ezt mozdulatlanul, sokáig
tűri, mintha ellenállna, majd gyors letérdelés
után gyors függöny következik. Nem térek
itt ki egyenként a kitűnő színészi
teljesítményekre. Csak egyetlen szerepet
említek meg, egy látszólag jelentéktelen,
néma figuráét, hogy ezzel befejezésképp
visszakanyarodjak gondolatmenetem elejére.
Valentin, a szolga (Hans Dieter Knebel) az
örökké elhessentett és mégis mindig minden
diszkrét pillanatban némán megjelenő
megfigyelő egyszerre abszurd és valóságos

figura, ahogy abszurd és valóságos volt
Kelet-Európában a spiclirendszer is, amelyet
megtestesít. Ebben a rendezésben éppolyan
valóságos és fantasztikus találmány ő, mint
mondjuk, a Ljubimov-féle Haml e t b en a
színpadot átlósan keresztező háló, melynek
szemein keresztül folyton-folyvást leselked-
nek valakik. Valentin eleganciája, komoly
méltósága és állandó jelenléte Ascher meg-
fogalmazásában újabb tapasztalatokkal
dúsítja fel Gombrowicz 1934-ben írott
darabját. Vajon így érzik-e ezt a bécsiek is,

vagy ők csak a színpadi lelemény egysze-
rűségét és humorát érzékelik? Én erre a
kérdésre nem tudok felelni.
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Ez a cikk a Weltkomödie Österreich című kötet

számára íródott, mely március végén jelenik meg,

hogy dokumentálja Peymannék Burgtheaterben

eltöltött tizenhárom évét.
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