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FORGÁCH: Köztudomású rólad, hogy a kevés kor-
társ magyar darabból is keveset rendeztél eddig egyéb-
ként nagyon termékeny pályafutásod során. Ennek
van valami speciális oka?

ASCHER: Igen. Mielôtt új darabokat keresnék, a
már jól bevált régit olvasgatom újra meg újra, és ez hü-
lyeség.

FORGÁCH: Mondanál hármat?
ASCHER: Ödön von Horváth-darabokat olvasok,

Beckettet és Ionescót olvasok, és, mondjuk, Csehovot
olvasok. Ezeket kedvelem legjobban, és ezeket gyakran
tanítom különbözô kurzusokon vagy fôiskolai osztá-
lyokban. Arra a kérdésre, hogy miért rendeztem kevés
kortárs darabot, azt válaszolnám, hogy ez egy hosszú
szocialista beidegzés. Én a hetvenes évek közepén
kezdtem a pályámat, egy nagyon erôsen cenzúrás vi-
lágban. Világos volt, hogy a cenzúra a kortársba sokkal
jobban beleköt, mint, mondjuk, Shakespeare-be vagy
Csehovba – ugye, ezt nem is kell magyarázni, ez evi-
dens. 

FORGÁCH: Nem egészen igaz, mert én emlékszem
arra, amikor A velencei kalmárt betiltották.

ASCHER: A velencei kalmár speciális ügy. Mindig is
kényes ügy volt, mert zsidó-téma. Maga a szó is, hogy
„zsidó”, illetlenségnek számított, mert ez egy antisze-
mita szó, ilyet nem szabad kimondani. Ezért nem le-
hetett A velencei kalmárt játszani, nem a szövege miatt.

FORGÁCH: Még arra is emlékszem, hogy a Ham let -
hez nekem mint dramaturgnak rendezôi koncepciót
kellett fogalmaznom, hogy engedélyezzék. 

ASCHER: Mert amikor Ljubimov megrendezte, hir-
telen rádöbbentek, hogy a Hamlet egy „antizsarnok”
darab, és már a Szovjetunióban is ráfáztak. Tulaj -
donképpen a színpadi elôadások körüli hatalmi felis-
merés állandóan új és új szempontokkal bôvült.
Amikor én nagyon fiatal emberként a hetvenes évek
közepén Kaposvárra kerültem, a Zsámbéki által éppen
megrendezett Ahogy tetsziket tréfás, tarkabarka
Shakespeare korabeli ruhákban játszották, és volt ben-
ne egy kis finom dolog: a zsarnok herceg udvarában
játszódó jelenetekben néhány díszítôt felöltöztettek
ilyen szép térdnadrágba, bársonyzekébe és habosba, és

ôk csak álltak és hallgatóztak. Tehát maga ez a hallga-
tózás mint olyan hirtelen annyira erôs lett abban a né-
hány jelenetben, hogy valahol aztán olvastam egy hi-
vatalos papírt – mondjuk, a minisztériumi tisztviselô
jelentését; azok valahogy megérkeztek –, hogy nagyon
kell vigyázni, mert, lám csak, ilyen mai vélemények
keveredhetnek bele még egy korhû öltözékben játszott
elôadásba is. Ez a hetvenes évek cenzúrafejlesztési
programjának a része volt, hogy hogyan kell okosítani
a cenzort. Rájöttek például arra, hogy klasszikus dara-
bot mai ruhában játszani, az veszélyes, de talán még
veszélyesebb, még fondorlatosabb, ha a klasszikus da-
rabot klasszikus ruhában adják, ámde közben hallga-
tóznak. Ilyen körülmények között hogyha beadtunk
egy mûsortervet… Nem tudom, tudják-e a jelen lévô
fiatal nézôk, hogy a hetvenes–nyolcvanas években a ki-
ötlött mûsortervet minden évben be kellett adni a mi-
nisztérium színházi osztályára. 

FORGÁCH: És kellett lenni benne egy darab ma-
gyarnak és egy darab szocialista kelet-európainak…

ASCHER: Ez a nyolcvanas években már nem volt
ennyire fontos. A lényeg az, hogy akkor visszaérkezett
egy válasz, mit szabad és mit nem. Mondjuk, hogyha
volt például egy Harold Pinter-darab és a Hegedûs a ház -
tetôn mint zenés, akkor visszajött, hogy vigyázzunk
ezekkel a túlzott angolszász tendenciákkal, és akkor
azt nem lehetett. Ezért aztán én szívesebben rendez-
tem klasszikust. Ennyi. És ez így maradt, mert amit az
ember sokáig mûvel, az valahogy a vérévé válik. A má-
sik dolog – lépjünk tovább –, hogy egyes korabeli mo-
dern drámai tendenciákat – mondjuk, ahogy az elôbb
a másik teremben Szakonyi mesélt az Adáshibáról, er-
rôl az iszonyú szellemes és pompás paraboláról – ne-
kem mint ifjú és a kortársi magyar buzgólkodást egy
kicsit fölülrôl nézô, nagyképû fiatalembernek nem ju-
tott volna eszembe megnézni. Úgy éreztem, nem erre
való a színház. A színház egy sokkal abszurdabb és
sokkal végzetesebb dolog. 

FORGÁCH: Ezért megrendezted Szép Ernô Pa ti ká ját. 
ASCHER: A Szép Ernô Patikáját ráadásul úgy ren-

deztem meg – ez a vizsgaelôadásom lett volna –, mint
Örkény Tótékját, ami azért mégiscsak a java termése
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a hetvenes évek magyar drámájának, de nem volt hoz-
zá elég jó ôrnagy, és akkor azt gondoltam, hogy olyat
rendezek, amihez van jó színész. A Szép Ernôt pedig
pontosan azért rendeztem meg, mert tudtam, hogy ab-
szurd, mert akkoriban – mikor én fôiskolás voltam –
csinálta Szirtes Tamás (ô volt kiírva, de valójában
Nádasdy Kálmán rendezte) a Vôlegényt. Az akkor még
fôiskolás Kern András játszotta a fôszerepet, és abból
áradt, amit én nagyon szerettem, a Ionesco. Akkor azt
gondoltam, hogy rajta, nézzünk körül Szép Ernôben.

FORGÁCH: De ha mindig ugyanazokat a darabokat
olvasod, elfogynak egy idô után. 

ASCHER: Igen, és akkor aztán megtörténik, hogy
iszonyatosan melléválasztok… Tehát a választás elég
komoly probléma. Egyrészt mert improvizatív és szub-
jektív ember vagyok, tehát nem elég alapos, nem elég
módszeres, másrészt mert mindig ugyanazokat szere-
tem olvasni, és ezért nagyon gyakran állok ott, hogy
van valami érzetem, mit kéne rendezni, de fogalmam
sincs, hogy az milyen darabban testesül meg. Ilyenkor
a dramaturgok olvasnak, és próbál-
ják elmondani, mit olvastak.

FORGÁCH: Most ugrom egyet.
Végül is a Weöres Octopusa volt az
– vagy akkor milyen címen is ment
a Nemzetiben a Szent György és a
sárkány? –, amit már én is láttam.

ASCHER: A Szent György és a
sárkány is olyan eset, hogy nem
tudtam, mit rendezzek, és akkor
hirtelen beleválasztottam valami
tökéletesen ellenkezôbe. Sze rin tem
ez ´79-ben volt, még nagyon kezdô
voltam. Miután imádtam Weöres
Sándort, azt képzeltem, hogy meg
tudom rendezni ezt a tulajdonkép-
pen reneszánsz életerôtôl duzzadó
és fondorlatos és szövegközpontú
és mindenféle mûvet, ami én nem
vagyok. Én ahhoz voltam szokva
Kaposváron, ha valamin az elsô pil-
lanatban nem találok fogást, rögtön megmondom,
hogy ezt most nem tudom, és akkor a színészekkel
összeülünk és kitaláljuk. Tehát egy közösségi színházat
szerettem ott, ahol mindenki lehet hülye, mert együtt
aztán kigondoljuk, hogy hogy legyen. Ez ott mindig így
volt, máig is tulajdonképpen, ha lemegyek. 

FORGÁCH: Te láttad a Zsámbéki kaposvári rende-
zését?

ASCHER: Persze, láttam. Az emlékek megszépítik,
nagyon sok szép dolog volt benne, de végül is az egy
bánatos vidéki elôadás volt, akkor is, ha természetesen
az akkori vidéki terephez képest kiemelkedô, fantasz-
tikus kultúresemény volt. 

FORGÁCH: Ez is befolyásolhatott a választásban.
ASCHER: Zsámbéki nagyon-nagyon nógatott, hogy

ezt csináljam meg. Azt hittem, hogy itt van Sulyok
Mária, akivel én szerettem volna valaha megcsinálni.
Azt képzeltem, hogy a Nemzetiben is úgy lesz, hogy
összeülünk, és ott ül majd Gelley Kornél meg a Csurka
László meg az Oszter Sándor, és majd pont úgy fo-
gunk beszélgetni, mintha a Lukáts Andorral vagy a
Koltai Robival beszélgetnék. Már a felsorolásból is ki-

derül, hogy ez mekkora illúzió. Még be sem mentem,
már arról volt szó, hogy milyen a nadrágom, hogy öl-
tözöm, hogy nézek ki, hogy kerülök ide. El se jutot-
tunk addig, hogy mit és hogy fogok rendezni.

FORGÁCH: Ugorjunk a végére. Kudarcnak érzed a
Szent György és a sárkányt?

ASCHER: Igen, a nagy színészekkel és a Nemzeti
Színháznak az ilyen fakó arcú talpasaival megcsinált,
teljesen érdektelen elôadásnak.

FORGÁCH: Soha többé nem gondoltál rá, hogy
Weörest rendezz? Hiszen már olvastad, már három
elô adásban láttad, hiszen Zsámbéki még egyszer meg-
csinálta. Látsz ebben valami követhetô utat, tehát hogy
a Weöres-darab megtalálta a maga formáját, vagy talán
nem is színpadra való?

ASCHER: Zsámbékinak volt egy nagyszerû fôiskolai
vizsgaelôadása még a Katona elôtt, ami a lehetô leg -
egyszerûbb volt, a legkevésbé próbálta meg követni a
Weöres elôírásait. Ma már pontosan tudjuk, hogy egy -
általában nem kell az írott instrukciókat megjeleníte-

ni, hiszen egy dolog, ami le van írva,
de abból színházi variációt kell csi-
nálni. Egyébként a mai rendezôk, a
legkedvesebb barátaim is úgy gon-
dolják, hogy akit érdekel a darab, olvassa el, egyébként
pedig lesz egy szép színházi elôadás, és aki nem érti,
hogy mi a következô fordulat, az forduljon a szöveg-
könyvhöz. Én meg azt hittem naiv fejemmel, hogy
mint egy francia kosztümös filmben, mindennek lát-
szania kell, és mindennek, ami le van írva, meg kell
történnie. Ha oda van írva, hogy egy nagy tojásba be-
mászik a fôpap, akkor azt gondoltam, hogy nekem le
kell ereszteni egy nagy tojást a zsinórpadlásról. Persze
korántsem volt akkora, amekkorát Weöres Sándor
képzelt, de egy tyúktojáshoz képest elég nagy volt,
mondjuk, két méter. Ez mégiscsak egy iszonyú szá-
nalmas dolog, mert Weöres Sándor egy akkorát kép-
zelt el, mint a Nagytemplom.

FORGÁCH: Azt akarod mondani, hogy a fôiskolás
változat volt a legsikerültebb?

ASCHER: Azért, mert a fôiskolás változatban Zsám -
béki egy szûk térben néhány kék fénnyel és egy kis
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leszórt porral és néhány léccel tökéletes illúziót keltett. 
FORGÁCH: Akkor miért nem így csinálta meg a

Katonában is?
ASCHER: A Katonában is így csinálta meg, csak

nagyban. Tehát a Katonában is kétfelôl ültek a nézôk,
és volt egy ilyen különös spirál, hogy látványosabb le-
gyen. Különbözô járások voltak, de azért egy gondola-
ti tér volt az is, tehát egy leképezése a valóságnak.

FORGÁCH: De úgy érzed, kevésbé sikerült, mint a
fôiskolai? 

ASCHER: Énszerintem minél intimebb és minél
egyszerûbb valami, és minél kisebb térben történik,
annál jobb. Tehát ha választani kell, hogy hol lesz jó,
itt vagy a debreceni nagy színpadon, világos, hogy itt
lesz jobb. Ha még a nézôk fel is ülnek a színpadra, ak-
kor még jobb lesz. Mert minél közelebb vagy a szí-
nész fejéhez, és minél kevesebb technika és csinn-
bummcirkusz van, annál átélhetôbb, annál igazabb.
Ez egyértelmû. 

FORGÁCH: Mondjuk, vizsgaelôadásnak azért egy-
szer megrendeznéd a Weörest?

ASCHER: Hagyjál már békén
ezzel. Én örülök, hogy a Zsámbéki
jól megrendezte. Semmi dolgom
vele, mert olyan érzékien gazdag
és burjánzó, az én világom pedig a
kopár falak elôtt botorkáló pálcika-
embereké, nem egy ilyen érzéki
nem tudom micsoda. 

FORGÁCH: Világos. Neked volt
egy osztálytársad, Kornis Mihály,
aki majdnem rendezett, aztán író
lett belôle. Nem úgy volt, hogy
esetleg te rendeznéd a Halleluját?

ASCHER: Nem. Megérkeztünk
a Nemzeti Szín házba – persze fo-
galmunk sem volt, hova érkezünk,
hiszen fiatal emberek voltunk,
hogy ez mekkora épület, hogy az
államhatalom felajánlja azoknak a
vidéki színházcsinálóknak, tulaj-

donképpen valahol kimondatlanul ellenállóknak és a
pesti általános polgári ízléssel szemben álló újítóknak,
hogy gyertek, és csináljatok Nemzeti Színházat. Akkor
ezt Zsámbéki elfogadta, és jó pár embert elcsalt a ka-
posvári színházból. Akkor jelentkezett Kornis Misi ez-
zel a Halleluja címû darabjával, ami egy sok száz olda-
las, emészthetetlen tenger volt. Itt-ott beleolvastam, és
elment a kedvem az egésztôl. Nem úgy Zsámbékinak,
aki alaposan végigolvasta, majd odaadta Fodor Gé -
zának, hogy húzza meg a felére. Ezt én is megtehet-
tem volna, ha van elég eszem, de léha voltam. Aztán
nagyon irigyeltem az elôadást, mert nagyon szerettem
belôle, ami hagyományos volt, tehát a nagypapát és az
unokát. Nem tudom, ismeri-e közületek valaki ezt a
darabot, ez tényleg egy igazi nyolcvanas évek eleji ma-
gyar abszurd, ahol egy kicsi, bûzös, kicsit elsárgult
falú, nyolcadik kerületi lakásban éldegélô vénséges
vén szürreális nagyapa és unokája játszanak egymás-
sal – mert a szülôk elmentek dolgozni, és a két tehe-
tetlent bezárták otthon –, és az ô játékukból valahogy
kibontakozik az egész magyar szocialista valóság
mindenestül. A múlt, a jelen, a jövô. És a végén hazajön

a papa, mint a fogyasztói társadalom jellegzetes kora-
beli figurája, két cekkerben hozza a narancsot meg a
vajat meg a kenyeret, és közben lejátszódik minden.
Az iskola, a külvilág, és az egész nagyon fájdalmasan
szürreális. A legszebb jelenet a fekete vonat – különö-
sen revelatív volt számomra, hogy egyáltalán nem kel-
lett átrendezni a színhelyet. Nekem minden új volt.
Ha az ember elolvassa a Hálókocsi címû darabot – én
megtettem annak idején, mert ez a hatvanas években
megjelent –, akkor lehetett tudni, hogy nem kell dísz-
let, legyen egy vonat. De én mégis egy ilyen megrög-
zött naturalista fejjel azt hittem volna, hogy a vonathoz
vonat kell. De nem, mert volt ez a nyolcadik kerületi,
mondjuk, Wesselényi utcai emeleti lakás, ahol fekszik
a nagypapa, és hörög és köhincsél és kompótot eszik,
és van az unoka. A nagypapa Agárdi Gábor volt, az
unoka Márton András. Ôk nem voltak annyira elvon-
tak és abszurdak, mint kellett volna. Ôk hordoztak ma-
gukban egy kis ilyen pesti színházi realitást, de mégis
mikor jött a fekete vonat, akkor megtelt ez a szoba,

amiben van egy ódon cserépkály-
ha meg egy rozoga ágy, és egy-
szer csak ott ültek az emberek az

ágyon, az asztalon, a széken, és nyomták a Fekete vo-
nat-szöveget. Jó lenne, ha tudnátok, mi a fekete vonat.
Az az ingázóknak a vonatja volt hétvégén, pénteken
5 órakor haza, majd hétfôn reggel 7 órakor vissza, és
akkor postások, cigányok, munkások, kútfúrók, csáká-
nyozók, kubikosok utaztak rajta Szabolcs-Szatmárból
Pestre. Tehát a minden rendû és rangú magyar ember
ott ült azon a vonaton, és csúnyán beszélt. 

FORGÁCH: Állítólag a Nyugati pályaudvarról sze-
dett össze a Zsámbéki statisztákat.

ASCHER: Thuróczy Katalin, aki azóta író lett, akkor
asszisztens volt; ô ment el a Nyugati pályaudvarra, és
nô létére a legextrémebb figurákat szedte ott össze. És
a Játékszínben – akkor ez volt a Nemzeti Kama ra szín -
háza még egy évig – ezek a nagyon furcsa emberek,
akiknek nem is volt álluk, nem is volt foguk, nem is
volt orruk, jöttek, és pompásan mûködtek a Fekete vo-
nat címû jelenetben. Szerintem ez egy nagyon nagy lé-
pés volt a magyar drámában, nagyon termékeny lépés.

Ascher Tamás és
Forgách András
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Itt én vagyok a bûnös, hogy lemaradtam errôl, nem ol-
vastam el rendesen. Viszont nagyon gondosan elolvas-
tam Nádas Péter darabjait. Ô már akkor az egyik leg-
meghatározóbb, legizgalmasabb magyar író volt. A Klá -
ra asszony háza címû novelláskötete, kisregénye fejbe
verôen nagyszerû volt. Nem beszélve néhány szociog-
ráfiájáról. Az akkori Mozgó Világban is megjelentek
szép írásai. Ô megnézte Grotowskit, és tudta, hogy
másféle színházat kell csinálni. És akkor megírta há-
rom darabját, a Temetést, a Takarítást és a Találkozást,
és ezek a darabok nekem nem tetszettek. A modern
színházról való gyalázatos lecsúszásomnak – ami azó-
ta is tart – egyik elsô pillanata az volt, hogy a csodála-
tos Nádas Péternek ezt a három darabját, amit egyszer
a Szikora rendezett, meg a Valló rendezett, én affek-
táltnak, szentimentálisnak, szépelgônek és érdektelen-

nek éreztem, noha nagyon izgal-
mas témákról volt szó. A Takarítást
olyan dolognak éreztem, ami letompítja a Klára asz-
szony háza zamatos realitását, és azt egy kicsit felleng-
zô, nagyképû, franciás szimbolikus színházzá teszi.
A Találkozás pedig még izgalmasabb téma, a börtön-
bôl visszatért asszonyról, és azzal a jelenettel, amikor
lemossa a fiút. Most jól összefoglaltuk a darab tartal-
mát… Egyébként el lehet olvasni. Abban a történetben
benne volt ’56, benne volt a kommunista terror, és a
lemosásban pedig benne volt a szakralitás. Meztelenre
vetkôztetni, lemosdatni, és akkor érezzük, hogy egy
ilyen égô, gyújtó, izgalmas politikai témáról ünnepi,
test a testközelben, szakrálisan erotikus elôadást kell
csinálni. Még egy nem rendezôi, hanem írói újítás volt
benne: Nádas úgy gondolta, hogy ezt egy vonósné-
gyesnek kell kísérnie. Tehát a szöveggel egyidejûleg
menjen egy nagyon furcsa, testvéri zenei hullámzás.
Itt tulajdonképpen nagyon izgalmas, komoly lépések
történtek a szokványos polgári naturalista, realista ma-
gyar színházi hagyományhoz képest, amelyben persze
gyönyörû elôadások is születtek. 

FORGÁCH: Akkor tulajdonképpen Spiró közel áll-
hatna hozzád, mert ô nem szimbolista, hanem éppen-
séggel száraz, racionális.

ASCHER: És nem áll közel. Ez a harmadik dolog,
hogy a Spiró se. Írt is kifejezetten nekem darabot. A Ka -
rinthy Gábor-os történetet, A kertet.

FORGÁCH: Amit Lukáts Andor játszott.
ASCHER: Igen, de végül is Babarczy rendezte.

Ebben az esetben is bennem volt a hiba.
FORGÁCH: Te nagyon szereted a Karinthy Gábort

is, kívülrôl tudod az összes versét. 
ASCHER: Az összeset nem. Sokat. Nagyon szép ver-

seket írt. Az egyik utolsó például, a Fák levelei, tényleg
van benne valami báj és szorongás. 

FORGÁCH: És te rendelted ezt a darabot a Spirótól?
ASCHER: Nem. Spiró kaposvári dramaturg volt, na-

gyon jó barátom, imádtam a novelláit. Nagyon szeret-
tem az elsô regényét, a Kerengôt. Késôbb írta meg Az
Ikszeket, azt még jobban szerettem. Ha lehet, a legjob-
ban a Fogságot szeretem. A darabjai, amelyek egyéb-
ként híresek, és nagyon nagy magyar rendezôk nagy
elôadásai fûzôdnek hozzájuk, bennem nem keltettek
érdeklôdést. 

FORGÁCH: Pedig nem voltak szimbolisták.
ASCHER: Pontatlanok vagyunk, rosszul használtam

ezt a kifejezést. A Nádas Péter egy Grotowskiba oltott
francia színházat gondolt el, tehát szakrálisat és mé-
lyet, de nagyon sok beszéddel. Egy kicsit szószátyár
módon. Tehát Grotowski ihlette. Vegyük egy pillanat-
ra elô Pilinszkyt. Ôt Bob Wilson ihlette, tehát egy még
izgalmasabb, még titokzatosabb színházi nyelv hatása
alá került, de mint költô és író ô is szószátyár módon
írta meg… Pilinszkyre persze nehéz azt mondani,
hogy szószátyár, de a darabjaiban olyan víziók vannak,
amelyeket egy rendezônek kell kitalálnia, nem egy író-
nak, és a hozzá való szövegek mégiscsak szépelgô írói
mondatok, ahelyett, hogy mint Bob Wilsonnál, azt
mondanák, hogy egy, kettô, három, négy, öt, hat, hét.
Bob Wilsonnál egyszerûen csak számsorokat monda-
nak, vagy kliséket hadoválnak, tehát nincs igazi szö-
veg. Itt is tévedés történt. Egy író egy rendezô hatása
alá került, és tévesen úgy gondolta, hogy mint író meg
tudja teremteni azt, amit csak egy rendezô tudhat
megteremteni. A Spiró színháza nekem egy kicsit
szálkás és didaktikus. Spiróval az volt a bajom, hogy
rögtön értem, mire céloz, mit akar mondani, és én
mint Csehovon és Ödön von Horváthon elkényeztetett
olvasó azt képzeltem, hogy az a jó, ha csak úgy megy a
dolog, mindenféle rettenetes dolgokat beszélnek az
emberek, és emögül lassan kirajzolódik egy dermesz-
tô világ. Nagyon fontos a beszéd, a szöveg minôsége.
Akár Ödön von Horváthra, akár Csehovra gondolunk,
egyrészt van bennük egy mélységes muzikalitás. Ez az,
amit én visszaérzek, mert én Becketten és Ionescón
voltam kamasz. Tehát azt kerestem egész életemben
Shakespeare-ben is, Molière-ben is, és mindenütt, és
azért ragadtam meg legjobban Csehovnál, Ödön von
Horváthnál és Szép Ernônél, mivel náluk az emberek
azért beszélnek, mert valami kikívánkozik belôlük, va-
lami, ami önmagában is zamatos érték, és eközben
furcsa és riasztó konfliktusok rajzolódnak ki. Ez az én
világom. Na most ehhez képest a Spiró Györgynél úgy
éreztem, hogy túl direkten és egyenesen beszélnek, és
mindig azt mondják, ami a mondanivaló szempontjá-
ból célra vezet. A Gyuri persze ennél sokkal okosabb,
mindenféle más módozatokkal is megpróbálkozott,
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és ebbôl nagyon szép darabok is születtek, mint a Hon -
derû, vagy Az Ikszek színpadi változata, Az imposztor,
vagy a legutóbbi, a Kvartett. Ezek szerintem igazi drá-
mai szépségek, de nem nekem valók. Én úgy gondo-
lom, hogy az elsô kortárs dráma, ami igazán nekem
való lett volna, a Halleluja volt. Minden embernek van-
nak ilyen hatalmas vétkei az életében, az enyém az,
hogy nem olvastam el rendesen a Halleluját. Ezért az-
tán életem során többször elmentem Kornishoz, és el-
kezdtünk darabot írni. Körülbelül két évvel ezelôtt is
nekiálltunk, valamilyen iszonyú belsô szabadsággal,
hogy nem számít a tér, nem számít a helyszín – és vé-
gül kialakult egy ilyen aluljáró-történet, ami a világ
vége, az utolsó pillanatban játszódik, a legfurcsább
emberekkel és a legfurcsább monológokkal. Ô részle-
teket jelentetett meg belôle különbözô folyóiratokban,
de valahogy végül is azt éreztem, hogy nem tudom
megcsinálni. 

FORGÁCH: Határtalan volt a dolog?
ASCHER: Határtalan és szétfolyó. Valahogy nem

állt össze a vége, és küszködtünk, küszködtünk, és ô
néha írt csodálatos oldalakat, lenyûgözô monológokat.
Mindig olyasmiket javasoltam, hogy láttam valahol
Caryl Churchill Far Away címû darabját, amelyben ál-
latok háborúztak. Mondom, írjál állatokat, és akkor írt
állatokat – persze semmi közöm Caryl Churchillhez,
de annál több Kornishoz. Akkor mondta, hogy milyen
egy miniszter egy aluljárói WC-ben, és ebbôl lett egy
nagyon-nagyon mulatságos jelenet. Aztán mondtam,
hogy milyen szörnyû, milyen szívszorongató volt egy
szilveszteri tévéközvetítésben Antal Imre és az azóta
meghalt Déri János, álltak a Nyugati aluljáróban, és a
vidám szilvesztert onnan közvetítették. Ezt annyira
metaforikusnak éreztem akkor, tényleg bele kellett
pusztulni a vidámságba. Tulajdonképpen ez indította
magát a darabról való gondolkodást. Szerintem gyö-
nyörû dolgok voltak benne, de az egész egyre csak da-
gadt, és szétfelé ment, és valahogy nem állt össze. 

FORGÁCH: Talán a Halleluját is formátlannak
érezted?

ASCHER: Igen, de a formátlan darabokat formába
lehet rázni, arra való a munka. Nem volt ahhoz bátor-
ságom, hogy összehívjam a Katona színészeit, és azt
mondjam, hogy itt van ez a kétszáz oldal, nagyon jól
indul, fogalmam sincs, mi lesz belôle, de kezdjünk el
dolgozni vele. Nem így Bodó Viktor, aki ebben nálam
sokkal bátrabb és kreatívabb, de hát jóval fiatalabb is,
és talán még tehetségesebb is ilyen szempontból. Ô azt
mondja, hogy itt egy színdarab, ezt nem fogom meg-
rendezni, helyette írunk egy másikat, az még nincs
meg, de kezdjünk el próbálni. 

FORGÁCH: Én úgy gondolom, hogy a te elsô kor-
társ magyar rendezésed – undorító kifejezés, elisme-
rem – Bereményi Gézának a Katharina Blum elveszett
tisztességébôl írt adaptációja volt a Kamrában. Úgy érez-
tem, hogy talán nem véletlenül kérted fel a Bere mé -
nyit. Vagy volt elôtte valami más?

ASCHER: Kaposváron valóban nem rendeztem kor-
társ magyart. Többször megkísértett ez a dolog.

FORGÁCH: Mondjál példát.
ASCHER: Örkény István.
FORGÁCH: Az miért maradt el? Te végül egyáltalán

nem rendeztél Örkényt.

ASCHER: Nem tudom. Talán mert mások megcsi-
nálták. Megmondom, mit szerettem volna. Azt szeret-
tem volna, ha Örkény István átírja nekem darabbá
Bulat Okudzsava Merszi avagy Sipov kalandjai címû re-
gényét. Ez egy csodálatos mû, a hetvenes években ad-
ták ki Magyarországon, akkor egy szenzáció volt, és ar-
ról szól, hogy egy kis spion, ez a bizonyos Sipov
Tolsztojról ír jelentéseket, és hogy még mi minden
történik vele. Ez egy csodálatosan gazdag érzékiségû,
rettenetesen mulatságos abszurd írás. Egyébként is
Bulat Okudzsava egy csodálatos prózaíró. Írtam Ör-
kénynek, és  ô visszaírta, hogy nincs kedve. Ellenben
ajánlja, hogy rendezzem meg a Pisti a vérzivatarban
címû darabját, mert az kész van. Köztudomású, hogy
az be volt tiltva. 

FORGÁCH: Elolvastad a Vérzivatart?
ASCHER: El, de egyáltalán nem tetszett.
FORGÁCH: Miért?
ASCHER: Mert tulajdonképpen nagyon ügyesen

vannak benne összefûzve a szellemes egyperces no-
vellái, amelyeket én gimnazista koromtól kezdve tény-
leg a lehetô legsziporkázóbb gyönyörrel olvastam, és
úgy éreztem, hogy Örkény tényleg az új irodalom
egyik legjelesebbje. Egy gimnazista vagy egyetemista
számára azok a kis abszurdok elképesztô szellemi ka-
landot jelentettek. Ehhez képest a Pisti a vérzivatarban
minden látszólagos bátorságával együtt gyávácska és
halványabb összefoglalója volt azoknak. Az egészen a
kín és a gyöngyözô veríték érzôdik, hogy autentikusak
is legyünk, jók is legyünk, meg is feleljünk annak a ki-
baszott cenzúrának. Noha voltak belôle olyan elôadá-
sok, amelyek abban a korban szenzációt keltettek, sze-
rintem egyik sem volt igazi színházi remeklés, még a
kaposvári sem.

FORGÁCH: Az Okudzsava aztán elkészült?
ASCHER: El, méghozzá úgy, hogy Várady Szabolcs

költô és Fodor Géza, aki akkor még nem volt drama-
turg, hanem egy fiatal esztéta volt, mi hárman lemen-
tünk Szigligetre, és megírtuk. Ügyetlenül írtuk meg,
de mégis benne voltak a legjobb jelenetek, és akkor ab-
ból készítettem egy szerintem részletekben nagyon vi-
dám, de egészében nem elég egységes elôadást.
Pompás orosz abszurd volt. Sajnos voltak benne tö-
megjelenetek is, azok sokkal gyengébbre sikeredtek.
Tulajdonképpen ez volt az én elsô kalandom a kortár-
si világgal, hogy ültünk a szigligeti alkotóházban, kö-
rülöttünk a legérdekesebb emberek, egyik oldalon
Pilinszky, másik oldalon Telegdi Polgár István, Abody
Béla, Galsai Pongrác, a magyar irodalom akkori jele-
sei, és abban az irodalmi légkörben – milyen izgalmas
lett volna ôket színdarabírásra fogni – ott csacsogtak,
csevegtek, a legpompásabb és legcsípôsebb anekdoták
hangzottak el, és én arra gondoltam, hogy ott össze
kéne hívni ôket egy este, hogy beszélgessünk már er-
rôl a Sipovról.

FORGÁCH: De miért pont errôl? 
ASCHER:  Egyrészt mert egy tótágast álló világlátás

volt bennem. Azért, mert a spionkodásról szólt, s ez
’76-ban érzôdött a levegôben. Iszonyatosan dühített a
cenzúra. Én mégiscsak egy rózsadombi világból való
úrigyerek voltam – fogjuk rá, legalábbis szociálisan ab-
szolút az voltam, egyébként meg egy kicsit félnótás.
Az életforma elônyeit nem élveztem, nem jártam úri
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társaságba, viszont attól, hogy betiltották a filmeket,
megôrültem. Egész kamaszkoromban a rendszerelle-
nesség elsô dühkitöréseit ezek a betiltások váltották ki
belôlem. Anyai nagypapám Cegléden volt nyugdíjas
telekkönyvezetô, volt egy kis szôlôje kint a Csemôben,
és oda jártam nyaranta, és ott átkozták az emberek a
kommunizmust. Tehát tudtam jól, hogy mi van. 

FORGÁCH: Tehát ezért Okudzsava.
ASCHER: Azt szerettem volna, hogy valami haragos,

csípôs dolog legyen. Én nem külön a magyar írókkal,
hanem a világirodalom nagyjaival való foglalkozásom
során is kortársi dühöket próbáltam közvetíteni, és azt
a letargiát, amit vonszoltam, cipeltem magammal.

FORGÁCH: Félre ne érts, egyáltalán nem tartom
szükségesnek, hogy te valaha is rendezz magyar dara-
bot. Bereményit azért hoztam fel, mert azt mondod,
hogy a Katharina Blum adaptáció, de mégiscsak szín-
darabot kellene írni.

ASCHER: Imádtam a Bereményit. Egyébként, hop-
pá. Egy nagyon fontos kortárs elôadásomról elfeled-
keztünk, Gádor Béla–Darvas Szilárd–Kerekes János
Állami áruházáról. 1975 nyara vagy ´76 eleje. Ez inkább
egyfajta performansz volt, de ahhoz, hogy ez a perfor-
mansz létrejöjjön, be kellett bemutatnom egy echte öt-
venes évekbeli világot, egy echte ötvenes évekbeli mun-
kásosztály-elképzelést, meg az ellenzékieket, akik jön-
nek, és gonoszul fel akarják vásárolni az árukat, hogy
lemenjen a százforintos értéke, és ezt az egész világot,
amely a filmben annyira megragadó volt. Azt a filmet
még lehetett látni akkoriban. De természetesen engem
a sematizmusa nyûgözött le, ez a még éppen fogyaszt-
ható sematizmus. Mert választhattam volna Háy
Gyulát, Az élet hídját, amely a Kossuth híd építése kö-
rüli anomáliák és szép kommunista gyôzelmek soroza-
táról szól. Többek közt szerepel benne az a felejthetet-
len mondat, hogy holnap mínusz 32 fok lesz, és nem
szabad kimenni a vízre, nem lehet a hidat ácsolni, mire
a kommunista válasz az, hogy akkor kétszer annyian
megyünk ki. De mégis azt gondolom, hogy negyedóra
után az az elôadás rettenetes lett volna.

FORGÁCH: Vissza Bereményire. Mért ôt kérted föl
a Böll-regény adaptálására?

ASCHER: Azért, mert a Bereményi Kaposváron je-
len volt. Gothár rendezte a Halmi címû darabját, ami
egy Hamlet-variáció, és az akkor annyira inspirált,
hogy azt gondoltam, ezt valamikor szeretném meg-
rendezni. Ugyanúgy, ahogy annak idején a Kornis, az
is egy nagyon inspiráló pillanat és elôadás volt.
Másrészt Gothár sokáig igen jó barátjaként és virtuális
dramaturgjaként Bereményi sokszor lejött Kapos -
várra, és sokszor szólt hozzá egy-egy próbafolyamat-
hoz, és én mindig elképedtem, hogy milyen okos,
hogy mennyire ért a dramaturgiához, mennyi min-
dent lát és tud és ért. Azt gondoltam, hogy akkor csi-
nálja ô. Szerintem szenzációs darabot írt a Katharina
Blumból. Késôbb is sokszor próbáltam még rávenni,
hogy olyan darabot írjon, amilyet én szeretnék, és per-
sze írt egy csomót azóta, de nem olyat. A Bereményi
egy nagyon fontos találkozás volt. Nem foglalkozott a
szcenírozás lehetôségeivel, nem érdekelte – egyébként
biztattam is, hogy ne érdekelje –, hogyan állítunk fel
egy újabb díszletet. Majd valahogy megoldjuk, az neki
mindegy. Egy történetet képzeljen maga elé, ne egy

elô adást. Az intenciókon túlmenôenôen például meg-
csinálta egy értelmiségi házaspár világát. Itt van az az
egyszerû Katharina, itt van a terrorista, itt van a geci
újságíró, és van egy értelmiségi házaspár, amelyik sze-
retne jól kijönni, szeretne a védelmére kelni ennek a
fiatal háztartási alkalmazottnak. És akkor egy ilyen jó-
ravaló kulturált házaspár belekeveredik egy nagyon sú-
lyos belügyi történetbe.

FORGÁCH: Kicsit személyesebb vizekre evezünk.
Kétszer is majdnem megcsináltál A kulcs elôtt egy
olyan színdarabot, amihez közöm volt. Egyikük Kafka
A kastélyának adaptációja, amit Petri Györggyel együtt
prezentáltunk. Egyszerûen nem lehetett téged megta-
lálni. Bujkáltál a szerzôk elôl.

ASCHER: Igen, bujkáltam a szerzôk elôl. Ennél
esze lôsebben és elszántabban kell együtt dolgozni
szerzôkkel, és Kornissal is kellett volna, Bereményivel
is kellett volna.

FORGÁCH: De a Zsámbéki valamilyen módon azért
csinálja ezt. Leveszi a válladról ezt a terhet.

ASCHER: Jó, de nem errôl van szó. Arról van szó,
hogy ez mindannyiunk állandó kötelessége lenne, és
én végül is a cenzúra miatt fordultam ettôl vissza an-
nak idején, de szerintem rosszul tettem, és ez tulaj-
donképpen egy olyan léhaság, amire mindig ad fel-
mentést a színházi élet, ahol mindig az aznapot kell
megoldani. Mindig be kell mutatni egy darabot.
Mindig bizonyos színészeknek szerepet kell találni.
Tehát bôven elég az ürügy ahhoz, hogy az ember ele-
vickéljen egyik évadtól a másikig. De egy elszántabb,
koncepciózus rendezô életében fontosabb helyet kéne
elfoglalnia a magyar szövegnek és a magyar darabok-
nak, mint amilyet az enyémben sikeredett. 

FORGÁCH: De Hamvai bejött neked valamiért.
ASCHER: A Hamvaié, a Hóhérok hava igazi kortárs

dráma volt, ami megvalósult. Tulajdonképpen a Tas -
nádit is lehetne mondani elôtte. Valamelyik ilyen sza-
badiskolán, ahol tanítottam, valaki elhozta nekem a
Tasnádi darabjait, és az egyik nagyon-nagyon mulatsá-
gos volt, egy focimeccs a történet, ami valahogy olyan
volt, mintha a görögök adnák elô, idômértékes verse-
lésben, és még egy másikat. Ugyanebben az idôben
meghívtak egy drámapályázatra zsûrielnöknek az
Egyetemi Színpadra – akkor épp Puskás Tamásék vol-
tak az Egyetemi Színpad –, és oda beadtak egy Übü ki-
rályosan bizarr és nagyon-nagyon az abszurd emlôin,
mondjuk, Becketten nevelkedett darabot. Akkor az
megnyerte az elsô díjat. Engem lenyûgözött, hogy itt
van valami új. Beszaladtam a Katona József Színházba
Fodor Gézának odaadni ezeket a darabokat – vele
máskor is elôfordult, hogy ami új, azt ô nem rögtön
érzi meg, tehát eggyel emelkedettebb szempontok
alapján ítél –, és ô akkor azt mondta, hogy hát nem, ez
neki nem érdekes. Ez megint egy nagyon nagy bûn,
mert akkor nekem ragaszkodnom kellett volna ahhoz,
hogy valamit igenis kezdjünk vele a Katonában, ez egy
nagyon izgalmas és különös nyelvi tehetséggel megál-
dott ember. Így aztán a Tasnádi nem lett a Katona
József szerzôje sajnálatos módon. És a Schillingnél
lett író végül. 

FORGÁCH: Egy remek Kleist-adaptációt csináltak a
Kamrában. Tasnádi is megérkezett a Katonába egy
ilyen kerülô úton. A Hamvairól beszéljünk még. 
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ASCHER: Az egész gondolatmenetnek az a lényege,
hogy kezdôdött a Kornissal, folytatódott a Petrivel és
veled, közben volt a Spiró és a Bereményi, és hogy
ezek olyan találkozások voltak, amik elmélyülhettek
volna, és többet kellett volna belôlük kihozni, és akkor
ezt a sort zártam le a Tasnádival, akit szintén nem kel-
lett volna cserbenhagyni. És amikor pár év múlva el-
vittem Gézának az Elnöknôket, a Schwabnak a darab-
ját, arra is fitymálva azt mondta, hogy ez szar, és akkor
már nem hagytam magam. De vajon miért pont a
Schwabnál nem hagytam magam?

FORGÁCH: A Schwab egy kanonizált osztrák halott.
ASCHER: Halott volt már, de még nem lehetett tud-

ni, hogy ez ilyen jó lesz. Tíz éve van mûsoron. Azért vi-
lágos, hogy nem kell az elsô fitymálásnak beugrani,
ami egy dramaturgtól a maga emelkedett szempontjai
szerint elhangzik. 

FORGÁCH: Hamvai!
ASCHER: Jó. Hamvai Kornél egy iszonyú jópofa

ember, nagyon jó haverom. Kerényi Imre hívta, mert
azt akarta, hogy az osztálya egy kortárs darabot mutas-
son be a vizsgára, engem meg felkért, hogy rendez-
zem meg. Azt mondtam, hogy jól van, persze. Erre
Kornél bejár kicsit a Kerényi akkori osztályába – ez a
Hevér Gábor–Kiss Pali stb.-osztály volt –, nézi ôket ki-
csit, és azt mondja, majd ír valamit. Írt is, a 13 tagú osz-
tályhoz képest 80 szereplôs volt, és 25 helyszínen ját-
szódott. Világos volt, hogy teljesen nonszensz dolog,
semmi értelme, semmi köze semmihez. Volt benne
egy hatalmas szerep, ami senkinek sem állt jól abban
az osztályban. Akkor azt gondoltam, hogy ezt tényleg
nekem írta. Az tetszett benne, hogy egyrészt elsô olva-
sásra se füle, se farka nem volt, ugyanakkor mégis
minden pillanatban muzikális volt. Tehát remek mon-
datok jöttek ki a figurák szájából. Minden mondatnak
volt önálló értéke, zamata, nagyon jók voltak a párbe-
szédek. Az egész nagyon mulatságos volt, az egész a
világ értelmetlenségérôl szólt, az egész valami totális
zûrzavarnak volt a költôi megidézése, ugyanakkor
sztori nem nagyon van benne, vagy csak éppen hogy.

FORGÁCH: Jól sikerült a Hóhérok hava elôadása?
Szeretted?

ASCHER: Jól sikerült elôadás volt, de nem több.
Színházilag nem volt akkora durranás, mint amennyi-
re a mû a magyar színházi irodalomnak izgalmas da-
rabja volt. Sokkal bátrabb, sokkal kreatívabb is lehet-
tem volna. A lényeg csak az szerintem, hogy nagyon
jót tett a Hóhérok havának maga az elôadás. Az em-
berek többnyire szerették, és egy csomó teátrális érték
megvilágosodott belôle. 

FORGÁCH: Térjünk vissza A kulcsra. Nekem nagy
öröm volt, hogy elvállaltad, de vajon akkor is tetszett
volna a darab, ha én megyek oda hozzád azzal, hogy
rendezd meg?

ASCHER: Akkor is. 
FORGÁCH: Én nem mertem neked odaadni. Kö rül -

belül nyolc évig írtam ezt a darabot, és amikor meg-
mutattam a testvéreimnek, a barátaimnak, néhány
embernek, a húgom kijelentette, hogy ezt csak egy em-
ber rendezheti meg Magyarországon, az Ascher.
Mondom jó, de én nem fogom neki odaadni. Azt mond-
ta, hogy ô majd elintézi, hogy ezt az Ascher megren-
dezze. Elvitte neked, de úgy, hogy leszedte a címlapot.

Eltelt néhány hónap. Mondtam a Zsuzsinak, hogy ne
sürgesse az Aschert, mert nagyon link, és sokáig nem
olvassa el, majd elolvassa, ha akarja, hagyja békén.
Akkor egyszer csak írtál neki egy sms-t, hogy ez érde-
kes, és találkozzunk egy kávéházban. Csak az ô elme-
sélésébôl tudom, hogy az elsô mondatod úgy hangzott,
hogy „jól megadtad a bátyáidnak”. Mire a húgom
mondta, hogy álljon meg a menet, nem én írtam. 

ASCHER: Jó, de a Zsuzsa író, ez nem volt teljes kép-
telenség részemrôl.

FORGÁCH: Miért választottad végül is?
ASCHER: Egyszerûen nagyon szeretem a dialógu-

sait. Mindjárt ahogy elkezdtem olvasni, rendkívüli örö-
möt találtam benne, azonnal felismertem benne a be-
cketti technikát. Sôt, nyomokban egyszerûen magát a
becketti dialógusdramaturgiát is. Örömet okozott,
hogy két testvér, egy báty és egy öcs vitája, ami tele van
kínzással és szeretettel.

FORGÁCH: Attól egy darab még nem él meg, ha
biografikus…

ASCHER: Nem, attól nem él meg, ez csak egy ilyen
pletyka-öröm, az alantasabb ösztönök olvastatják vé-
gig. De akkor éreztem meg, hogy ezt meg kell rendez-
nem, amikor ez a párbeszéd a két testvér között átfor-
dul egy nagyobb szabású dologba. És akkor azt gon-
doltam, hogy ez tényleg nagyon érdekes és különleges
dolog, hogy egy hosszú jeleneten át ketten beszélnek,
és akkor egyszer csak betör egy csomó ember a szín-
padra. Ez elkezdett nagyon érdekelni. Akkor megpró-
báltalak rávenni arra, hogy azért még ez a rész túl
sommás így, kicsit finomítsd, meg írd át ezt, meg írd
át azt… Mindent meg is csináltál, amit kértem, és
mégis ugyanolyan maradt, mint amilyen elôtte volt.
Valóban nagyon szeretem ezt a darabot, és azonnal
magam elôtt láttam – és ez is hozzátartozik – Máté
Gábort és Fekete Ernôt mint a testvérpárt. Úgy érez-
tem, pont megvan nálunk a színházban ez a két szí-
nész, és ez nagyon segíti az embert a rendezésben. És
még egy pozitívumot elmondanék Forgáchról: ô na-
gyon sokat volt színházakban dramaturg, sokat rende-
zett is, ült a Peter Stein színházában hónapokat. Tehát
ô nem olyan, mint sok általam ismert, rendkívül segg-
fej állapotba kerülô szerzô, aki amint a darabját elkez-
dik csinálni, ott ül, és reszket a mondataiért. Ezzel
szemben Forgách, mintha nem a saját darabjáról lett
volna szó, úgy mondta, hogy ezt majd húzd ki, jól van,
persze, akkor ezt átírom… Aztán a próbák során tett
megjegyzései nem arról szóltak, hogy az ô darabjából
mi hogyan fejezôdik ki, hanem hogy az elôadásban mi
jó és mi rossz, vagy a rendezésben mi konzekvens és
mi nem. Tulajdonképpen egy nagyon hasznos, na-
gyon tapasztalt színházi dramaturgként szólt hozzá,
nem mint szerzô, s ez mérhetetlen megkönnyebbülés
a rendezônek.

FORGÁCH: Van valami új magyar darab a tarso-
lyodban? 

ASCHER: Annyira, hogy itt is van ez a tarsoly…
FORGÁCH: Na, mutasd.
ASCHER: Van benne egy Parti Nagy, ami most ér-

dekel, de nem mondom meg…
FORGÁCH: Nem baj. Ennek is örülünk.
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