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Így látták ők...

Londoni visszhang

A budapesti Katona József Színház 1989
nyarán heteken keresztül Londonban
vendégszerepelt. Részt vett a LIFT-en, a
Londoni Nemzetközi Színházi Fesztivá-
lon, s mint a kinti szakma tanúsít ja, elő-
adásaival emelte a találkozó rangját,
fényét.

A rutinos külföldjáró társulat e leg-
utóbbi turnéjáról természetesen sokszor
és sokat írtak a lapok, részletesen méltat-
va-elemezve nemcsak a két előadást -
ezúttal az Ascher Tamás rendezte Három
nővért, valamint a Zsámbéki Gábor ren-
dezte Revizort mutatta be a társulat az
Old Vicben -, hanem az együttes egészét
s a színház szerepét, jelentőségét a hazai
színházi életben.

Az alábbiakban a vendégszereplés kri-
t ikáiból közlünk részleteket.

Jane Edwardes (World Theatre)

A Katona József Színház

„Á színház nem halt meg" - hirdette az
egyik helsinki újság, miután egy estét töl-
tött a Katona József Színházzal. A ma-
gyar társulat két olyan előadást hoz el a
LIFT-re, amelyeket a krit ikusok világ-
szerte Peter Stein legendás Három nő-
vér-rendezésével helyeztek egy sorba.

Magyarországon 1949 óta csaknem
minden színházat szubvencionálnak, a mi
mércéinkhez képest meglehetősen jól,
noha az infláció terjedését, az árak növe-
kedését lassan a színházak is megsínylik.

Ellentétben az angliai szubvencionált
együttesekkel, Magyarországon olyanok
is akadnak, amelyek „üzleties", nagyon
ismerős műsort kínálnak: Macskák. Noël
Coward, Agatha Christie.. . Ám a Katona
József Színházban nem ez a helyzet. Ez a
társulat a betegeskedő Nemzeti Színház-
ból vált ki 1982-ben, és azóta, Jan Kott
lengyel krit ikus szavai szerint, „energi-
kusan konfrontálódik a klasszikusokkal".
Kis színház, Budapest egyik legfor-
galmasabb főutcájának közepén. Igen
alacsony helyáraival fiatal, de nem lázadó
közönséget vonz, és mint mondották.
107 százalékos látogatottsággal bír, ami
meglepőnek látszik egy olyan országban,
ahol, hinné az ember, az utcákon épp elég
a dráma és az izgalom, semhogy ezt a
színházban kellene keresni. Lehet-e va-
lami drámaibb, mint Nagy Imrének, az
először becsmérelt és most rehabilitált ,
egy 1956-os (sic !) kirakatper után kivég-

zett és szeméttelepre dobott magyar ve-
zetőnek egészen sajátos újratemetése?
Ám a Katona József Színház munkássá-
gának és különösen Zsámbéki Gábor
rendkívüli Revizor-rendezésének szel-
lemét éppen az az óvatos cinizmus járja
át, amellyel a magyarok a régi ellenségük
koporsója fölött a közönség kegyeit kere-
ső polit ikai vezető iket figyelik.

Itt nálunk Gogol klasszikus orosz
bohózata általában kedélyes tréfa egy
koldusszegény moszkvai semmittevőrő l ,
akit a cári Oroszország egyik kisvárosá-
nak korrupt lakosai összetévesztenek a
rettegett revizorral. ( . . .) Zsámbéki ren-
dezése azért olyan kivételesen nagyszerű ,
mert miközben könyörtelen, mohó vilá-
got ábrázol, melyben az emberek ful-
doklókként, kétségbeesett elszántsággal
kapaszkodnak a hatalomba, ugyanakkor
groteszkül mulatságos is. A valódi revi-
zor megérkezése után hátborzongató
befejezés következik, amelyen Gogol
bizonyára csodálkozott volna, de amely
el-szánt komorsággal kapcsolódik a mai
Magyarországhoz, amelybe Zsámbéki az
előadást helyezte. Viharvert fém öltöző-
szekrények és postaládák, plasztiksza-
tyorban szorongatott italosüvegek, plasz-
tikheverő , anorákok és szürke esőköpe-
nyek. E csúf, kopott tárgyak sötét, baljós
világot fejeznek ki, amelyben a tisztségvi-
selők automatikusan lecsatolják nadrág-
szíjukat, és felkészülnek saját letartózta-
tásukra. Zsámbéki a megalázott kereske-
dők és parasztok iránt sem érez részvétet;
felfedezi, hogy ezek pusztán csak irigylik
a hatalmon lévőket, és arra sóvárognak,
hogy ők forgathassák a botot.

Es mégis, e lehangoló kafkai környe-
zetben kacagtató bohózat játszódik,
amelyben a társulat egyes tagjai olyan fi-
zikai és akrobatikus képességeket mutat-
nak, mint egy Mack Sennett-fi lm statisz-
tái ; műveleteiket könnyen megértheti az
olyan közönség is, amely egy szót sem tud
magyarul. Különösen vonatkozik ez Bán
János Hlesztakovjára, erre a gyáva és
ábrándos fickóra, aki valóságos pohár-
tengeren töri át magát, miközben a le-
nyűgözött társaságot a moszkvai életrő l
szóló kitalált , agyonszínezett leírásaival
traktálja, egyszersmind szemezve a pol-
gármester feleségével és lányával, majd
hintázni kezd egy felfüggesztett ruha-
akasztón, vagy megbabonázva nézi. ho-
gyan forog pohara a mennyezeti ventilá-
toron. Méltó partnere a polgármesternét
játszó Básti Juli , aki egy éhes piranha el-
szántságával cserkészi be Hlesztakovot,
nagy ugrással a heverőre terít i , hogy az-
tán később visszatérjen, és frissen mo-
sott. még csöpögő bíborszínű bugyiját a
ruhafogasra akassza. Furcsa módon vala-

mennyiök között a legemberibb jelenség
Blaskó Péter polgármestere, aki bármi-
lyen megaláztatást kész eltűrni, csak hogy
megtarthassa hatalmát, és beleegyezően
szemléli feleségét és lányát, amint azon
versenyeznek, melyikük csimpaszkodjék
ostoba vendégük nyakába. Különös
paródia ez egy apáról, aki mást sem akar,
mint családját boldognak látni.

A Revizor egyszerre érkezik Ascher
Tamás szenvedélyes, aprólékosan kidol-
gozott, érzékeny Három nővér-rendezé-
sével, amely immár négyéves, de most is
csordultig tele humanizmussal, együttér-
zéssel és belső tűzzel. Zsámbéki szerint
épp jókor találkozunk most a színházzal,
mert változások vannak készülőben. A
Katona József Színházat az a veszély fe-
nyegeti , hogy áldozatává válik saját si-
kerének, az egymást érő külföldi vendég-
játékok megrövidít ik a próbaidőt , és a
népszerű színészeket egyre sűrűbben
„lopja el" a film és a televízió. Láttam egy
Vízkereszt-próbát, ahol a vezető színé-
szek egymás mellett játszottak fő iskolá-
sokkal; bátor elképzelés, de a technika
szempontjából az „öreg" oszlopos tagok
a padlóra küldték a feltörekvő fiatalokat.
Bármi legyen is a jövő je e társulatnak -
amely az ország többi lakójával együtt
próbál megküzdeni a pénzügyi stabil itás
hiányával, az inflációval, sőt a szponzo-
rok keresésével is -, a londoniak ritka al-
kalomhoz jutnak, amelyet nem szabad el-
mulasztani: két csodálatos, lüktetően iz-
galmas előadást láthatnak, amelyek még
a legfásultabb színházba járót is megejtik
és tűzbe hozzák majd.

Steve Grant (Time Out):

A Revizor az Old Vicben

Azon a héten, amikor Bush Budapestre
látogatott és azon az estén, midőn Lau-
rence Olivier meghalt , megrendítő és
egyszersmind megnyugtató érzés volt ott
lenni az Old Vicben, Olivier legnagyobb
színpadi diadalai színhelyén és nézni egy
nagyszerű magyar társulatot, a Katona
József Színházat. Időnként hajlamosak
vagyunk túldicsérni a keleti tömb orosz
klasszikus produkcióit, megfeledkezve a
mai drámák ínségérő l , de je len esetben
Zsámbéki Gábor rendező egy minden
pórusából excentricitást és életszerűséget
árasztó színészcsapat segítségével sokat-
mondó, modern megvilágításba helyezi
Gogol örökzöld komédiáját, a rászedhe-
tőségrő l , a képmutatásról és a korrup-
cióról. A gyű lésteremben játszódó első
jelenet már megüti a hangot: piszkos,
csatahajószürke öltözőszekrények, hasz-
nálaton kívüli postaládák, csöpögő tető ,



csökönyös és lassan forgó ventilátor és
egy kollekcióra való elcsigázott pártfunk-
cionárius, a szokásos viharvert Kari Marx
C and A-egyenruhában: képtelen egyen-
ruhájú rendőrfőnök, óriási pulóverbe
bújtatott kígyószerű bürokrata, egy másik
bőrzakóban és napszemüveggel. Gogol
annak idején azt mondta, hogy ebben a
darabban „egy halomba akarta gyűjteni
mindazt, ami rossz Oroszországban", és
ebben az előadásban feltétlenül sok min-
den árulkodik a vasfüggöny mögötti élet
rossz oldalairól; e tekintetben nem sok
változott. Es Bán János Hlesztakovja,
mint valami megnyújtott Tommy Steele, a
maga akrobatikus részegségében, vagy
amikor egyszerre akarja megkettyinteni a
polgármester feleségét és leányát (Básti
Juli és Bertalan Ágnes pompás munkája),
szükségképp fordítja előnyére a kitá-
rulkozó erkölcsi fertőt. Az atlétikusan
mozgékony, aprólékosan kidolgozott és
Andrzej Wajda filmjeihez hasonlóan
megcsavart előadásban a nyelv kevésbé
fontos, mint az alkalom fölötti öröm és az
új értelmezés bátorsága és szenvedélye.

Irving Wardle (The Times):

Komikus társadalmi korrupció

(...) A budapesti Katona József Színház (a
Magyar Nemzeti Színház kamaraszín-
házának) (sic!) előadása erőteljes vígjátéki
színészetet nyújt. Nem nyújt viszont
összefüggő társadalomképet.

Gogol hajdani cári kisvárosa helyett
Zsámbéki Gábor a XX. századba tolja
előre a cselekményt, de ennél pontosabban
nehéz elhelyezni azon találomra
összeválogatott groteszk figurák bandáját,
akik a polgármester asztala köré gyűlve
megtudják, hogy úgy lehet, idejük lejárt.
A bíró lompos paraszt, az iskolaigazgató
koldusra emlékeztet; korántsem ha-
sonlítanak helyi szerencselovagokra, akik
megszedték magukat a korrupción. Ezzel
ellentétben a kórházi gondnok (Balkay
Géza) napszemüvegben és bőr-zakóban
feszít, fensőbbségét fitogtatva a többi
harácsolóhoz képest. A kép mindenestül
összetörik, amikor megérkezik a
polgármester lánya és felesége (Bertalan
Ágnes és Básti Juli), két elegáns szépség,
akik a legkisebb siker nélkül igyekeznek
vidékies közönségességet mímelni. Végi 1
a (meg nem nevezett tervezőtől eredő)
színhelyet festetlen, vakolt falak veszik
körül, melyekhez viharvert
öltözőszekrények támaszkodnak; ennek
következtében nincs semmilyen kontraszt
Hlesztakov nyomorúságos szállodai
szobája és a jómódú polgármesteri ház
között.

Sinkó László és Szirtes Ági a Három nővérben

A Revizor legfőbb rugója Hlesztakov és
a polgármester párviadala; és itt már az
előadás sínre kerül. Blaskó Péter pol-
gármestere hiperaktív rágcsáló, Bán János
Hlesztakovja pedig széles együgyűséggel
vigyorgó, nyakigláb tékozló fiú; és első
találkozásuk - amikor mind-kettő retteg a
másiktól - bámulatosan van fizikai nyelvre
átültetve. (...)

Charles Osborne (Daily Telegraph)

Csak látni a vicceket

(...) Zsámbéki Gábornak, a társulat egyik
alapítójának rendezése az 1830-as évekből
a mába helyezi át a cselekményt. Ezzel
nincs is semmi baj, hiszen bátran
mondhatom, ma éppen annyi a korrupció,
mint hajdan. Szellemesebb és bátrabb
rendezői megoldás lett volna azonban, ha
Zsámbéki a drámát saját országának
környezetébe helyezi.

Ha a néző - mint jómagam is-elsősor-
ban hallani akar a színházban és nem lát-
ni, akkor jól teszi, ha folyékonyan beszél

magyarul. Rendelkezésre áll ugyan egy
tökéletlen angol nyelvű fülhallgatós
kommentár, de egy előadás vizuális mu-
latsága hamar érdektelenné válik, ha el-
szakad nyelvétől.

Bán János bohózatosan energikus re-
vizor; mint polgármester pedig Blaskó
Péter vezeti az igen életteli különcök tár-
saságát.

Michael Billington (The Guardian):

Amikor az ember ott ült kedd este az Old
Vicben, lehetetlenség volt nem emlékezni
Olivier hősi igazgatói éveire e falak
között, a Nemzeti Színház kialakulásának
éveiben. De amit a színpadon láttunk,
önmagában is rendkívül impreszszionáló
volt: Gogol lidércnyomásos komédiája, a
Revizor a budapesti Katona József Színház
előadásában. (A színház hat rövid éven
belül európai téma lett.)

Nem annyira az orosz vidéken vagyunk,
mint inkább valamely megpenészedett
modern csatlósállamban. A színpadon a
rothadás képei bűzlenek: lyukak szaggatta
vászontető, egy sor rozsdásodó fém
öltözőszekrény, amelyek a ki- és
bejöveteleket is szolgálják, egy
rekeszekből álló fal, amely nyilván el-
évült levelekkel van tele, s egy rézsutos
ódon lift, amely a jelek szerint az örökké-
valóságig megrekedt két emelet között.

Zsámbéki Gábor rendezése Gogol
nagyszabású személytévesztési komédiáját
nem a múlt, hanem a jelen elemzésére
használja. (...) Zsámbéki rendezésének
alapja az a gondolat, hogy ebben a fajta
dekadens, rozoga, lepusztult társadalom-
ban a félelem az uralkodó tényező; ennek
megfelelően Bán János Hlesztakovot nem
valami imponálni képes piperkőc-nek
játssza, hanem abszolút és totális
senkinek, aki egyszerűen el sem akarja
hinni, micsoda szerencse érte. (...)

Zsámbéki megváltoztatja Gogol befe-
jezését, hogy azt sugallja: az állampolgári
romlottság a gyilkosságtól sem retten
vissza. De ez megbocsátható, mivel az
előadás nem klasszikus szövegként kezeli
a darabot, hanem úgy, mint sürgető erejű,
mai érvényű parabolát; alig különbözhetne
élesebben attól a nyájasan és
semmitmondóan bohózatos verziótól,
amelyet hat évvel ezelőtt a moszkvai Sza-
tíra Színházban láttam.

Claire Armitstead (Financial Times):

A Revizor

A budapesti társulat - a Magyar Nemzeti
Színház vibráló erejű mellékága (!) - két
produkcióval jelenik meg a LIFT-en. Ez



az első minden várakozást megkoronáz,
ahogy káprázatosan lényegre törő mó-
don és kifogástalanul megvalósítva hatol
be Gogol korrupciós labirintusába. Az
alapkép a hátsó szobákban szürke emi-
nenciásként munkáló bürokrácia, roska-
tag plafonnal, lerobbant öltözőszekré-
nyek sorával, amelyek rögtön érzékelte-
tik a városi rothadás légkörét: itt hódol-
nak szenvedélyes alázattal a görnyedt,
koszlott öltözékű , összement nadrágok-
ba és kinyúlt kardigánokba csomagolt
bürokraták egy opportunista dandynek,
akinek több kilométeres lábszára kaná-
riszínű edzőcipőben végződik. ( . . .)

Ám az ember nemcsak akkor érzi,
hogy nagy színházat lát , ha ilyen kis
gyöngyszemekben van része, hanem érzi
abból a pontosságból is, ahogyan minden
egyes színész beil leszkedik Zsámbéki
Gábor kiemelkedő rendezésének átfogó
tervébe, a városi t isztviselők vesztett
ügyet képviselő sorától Básti Juli erősza-
kosan közönséges polgármesternéjéig,
aki mohón szeretné kiszorítani a nyereg-
bő l csinos, de szexuálisan jellegtelen lá-
nyát, és Horváth József csavargószerű
Oszip szolgájáig.

Blaskó Péter koronázza meg az egészet
mint polgármester; a színész olyan arc-
gimnasztikára képes, amely a kedélyes-
ségtől a könyörgésig, a lapító alázattól a
behízelgő kedveskedésig terjed oda-visz-
sza, néhány másodpercen belül. ( . . .)

Mint minden nagy szatírában, a legmu-
latságosabb pillanatok általában a legke-
gyetlenebbek, és e produkció mérgezett
tüskéje a legvégére marad, amikor is, ih-

letett módon eltávolodva Gogol eredeti
szövegétő l , az előadás színre hozza az
igazi revizort. A kifejlet - amelyet nem
akarok, elővételi jogommal élve, elárulni
- olyan hirtelen, olyan sokkoló, és olyan
merészen kommentálja a mai polit ikai
valóságot, hogy ilyesmivel klasszikus elő-
adásban csak nagy ritkán találkozhatunk.

Michael Ratcliffe (The Observer)

Fényhozók

( . . .) A Katona József Színház Old Vic-
beli Három nővér-előadásán van egy ki-
vételesen meggyőző erejű Natasa, aki
könnyedén fejlődik suta, könnyes szemű
szubrettbő l egy karneváli szánkóban há-
zasságot törő fiatalasszonnyá, majd a
tűzvész éjszakáján öntelt hárpiává, s a
be-fejezés érzelmi megsemmisülésekor
el-hanyagolt külsejű várúrnővé. Natasa a
testet öltött antipatikus meny. Fejlődési
útjában azonban nincs semmi titokzatos-
ság: energiája egyszerűen ellenállhatat-
lan.

Udvaros Dorottya játékának tartalmas
logikája, érzelmi és részletgazdagsága és
önzetlensége jól reprezentálja azt az ele-
ven és rugalmas budapesti társulatot,
amely Csehovot a Londoni Nemzetközi
Színházi Fesztivál vendégeként játssza
egy héten keresztül, felváltva a Revizor-
ral. Á Katona József Színház a LIFT ed-
dig legnagyobb létszámú „mainstream"
klasszikus társulata, és éppígy otthon len-
ne a Nemzeti Színház nemzetközi ven-
dégjátékain is.

Persze éppúgy beleil l ik Olivier Old
Vicjébe. A Gogol-előadásban van leg-
alább egy káprázatos alakítás, amelytő l
elismerően csillant volna fel az öreg fiú
(tudniillik O l i v i e r - Sz. J.) szeme. Egyet-
len európai országban sem szerették és
tisztelték őt jobban, mint Magyarorszá-
gon, és amikor múlt kedden valameny-
nyien tiszteletteljes felállással adóztunk
emlékének, a budapesti színészek is meg-
hajtották fejüket az ő nevét viselő páholy
felé. Ezt az estét nem lehetett volna jobb
helyen tölteni.

A szóban forgó alakítást Blaskó Péter
nyújtja. Vékony termetű , megjelenését
illetően nem túl sajátosan egyéni színész;
annál sokoldalúbb a hangja, amelynek
révén Gogol komédiájának középpontját
elhódítja a címszereplő Hlesztakovtól
(Bán János). Ő a polgármestere annak a
piti Mucsának, ahol az ifjú jampec kiköt,
mert úgy tönkrement, hogy nem tud to-
vábbutazni. Bán nyers és izgatott, villogó
fogú opportunistának játssza Hlesztako-
vot, nagyon jól (a pénz a szó szoros
értelmében tapad a kezéhez), de Blaskó
proteusi polgármestere jelenti az
előadás sötét komikai lelkét. ( . . .)

Zsámbéki Gábor csodálatosan mulat-
ságos rendezésének átfogó stílusa köny-
nyedebb, szárazabb, naturálisabb és
klasszikusan tisztább, mint ahogy az an-
gol rendezők és színészek az ilyen típusú
darabokhoz közelítenek, de az egész elő-
adáson át dúsan burjánzik a fantázia:
Hlesztakov Bobcsinszkij és Dobcsinszkij
alázatos válláról pontosan és egyenesen
beleugrik a nadrágjába; a német orvost,
egy többnyire néma epizodistát gondo-
san félreültetik, mint fura múzeumi tár-
gyat, a nyelvi meg nem értés és egy vas-
kos szivar dupla korlátja mögé. A cse-
lekmény egy düledező bunkerben ját-
szódik, zsákvászon rongyok és egy kopár,
garantáltan szerelemmentes hencser kö-
zött; a színészek feje fölött hatalmas ven-
ti látor szabdalja ernyedten a romlott le-
vegőt, és szinte érezni lehet a zsír és a por
szagát.

Blaskó Péter játssza Fedotik hadnagy
parányi szerepét a Három nővérben - ő

az a fényképészetért bolonduló katona,
aki a tűzvészben mindenét elveszít i , és
akár Tuzenhach báró és Szoljonij, szem-
mel láthatóan szerelmes Írinába; ezúttal
szeretnénk még többet is megtudni róla.
Bán játssza a bárót, emlékezetesen, mint
kényszeres vihogót, akit nemsokára el-
búsít Irina barátságos közönye, és
kijózanít az eljövendő küzdelmes élet.
Maga Irina (Szirtes Ági), aki a darab
elején még vidáman táncolja végig
névnapját, Ascher Tamás rendezésében
hamar elcsügged, akárcsak Olga
(Bodnár Erika), akinek

Szirtes Ági (Irina) és Bán János (Tuzenbach) a Három nővérben



vigasztaló szavait a végső összeomláskor
elnyomja a katonai rezesbanda. Mása
(Básti Juli) durcásabb és fanyarabb, mint
megszoktuk, bár amikor összeomolva,
ököllel csap le a közönyösen távozó Ver-
sinyinre (Sunkó László - ez az egyetlen
rossz írásmód, Sz. J.), ez a jelenet heves,
vad és megrendítő.

Paul Taylor (The Independent):

Magyar dobás

A Katona József Színház helyesen döntött,
amikor két darabot hozott az Old Vicbe.
Gogol Revizorjában elég erősek a
cselekmény körvonalai, és épp elég ben-ne
a fizikai cselekvés ahhoz, hogy átugor-ja a
nyelvi korlátokat, Csehov Három nővére
pedig olyan jól ismert, hogy alig-hanem
még egy magyar nyelvű rádióköz-vetítés
is élvezettel és új felismerésekkel
gazdagítaná a hallgatót.

Mindkét előadás merészen fantáziadús,
és olyan csodálatos fizikai jelenléttel,
olyan kifinomult, szenvedélyes energiával
játsszák, hogy ennek fényében az angol
színjátszás fölöslegesen óvatoskodónak
tűnik. Ugyanakkor mindkét előadás átfogó
koncepciójában van hiba. Ascher Tamás
szenvedélyteli Három nővérével az a baj,
hogy monomániásan kizár minden eleven
természeti vagy évszakváltási benyomást.
Csehov mind a négy felvonást igen
gondosan más-más szezonba helyezte,
hogy mélyáramlatként ciklikus ritmust
érzékeltessen. A költöző darvak-ra való
utalások például, vagy a fák, amelyek
Tuzenbach halála után árnyékot borítanak
majd rá, emlékeztetnek, hogy az önmagát
megújító természet szélesebb, vigasztaló
perspektívába ágyazza Prozorovék és
baráti körük gyötrő sóvárgását.

Ám ezek a díszletek alig engedik beku-
kucskálni a külvilágot. Semmit sem látni,
még kevésbé havat, a II. felvonás ablakain
át, és a szereplők valami módon
megoldják, hogy úgy hatoljanak át a ha-
vazáson, hogy egy hópihe se tapadjon ka-
bátjukra. Odabenn pedig, valami kertészeti
csoda folytán, örökzöld girland díszlik, és
egy vázában egy csokor nyári virág.

Zsámbéki Gábor modern ruhás Revi-

zorának tervezői munkájában viszont az a
hiba, hogy eltörli a szükséges társadalmi
distinkciókat. Roskatag, lyukacsos
benyomást kelt az egész, rozsdás, kimust-
rált öltözőszekrények sorakoznak, és a
ravaszul érzékeltetett összeomlás általános
légköre utal mind Hlesztakov szegényes
szállodai szobájára, mind a polgármester
házára. Mivel a darab feltéte-

lezése szerint a polgármester megszedte
magát a megvesztegetési pénzeken és a
törvénytelen mellékeseken, az ember el-
tűnődik, ugyan miféle mélységig süllyed-
ne még a díszlet, ha a polgármester ma-
kulátlanul tisztességes lenne. Korrupt
tisztviselői, akik egy munkanélküliek
nappali otthonának rosszul öltözött la-
kóira emlékeztetnek, még egy telefon
működtetésére is képtelennek tűnnek,
nemhogy lukratív üzleti manővereket
tudnának bonyolítani. A deklasszáltság
áradatában nehéz elhinni, hogy aggód-
hatnának kispolgári respektusuk esetleges
elvesztén.

De a vígjátéki színjátszás elsőrangú -
kivált a revizornak hitt jelentéktelen kis-
tisztviselőt, Hlesztakovot játszó Bán Já-
nos és a revíziótól való rettegésbe való-
sággal belebetegedett vidéki polgármes-
ter, Blaskó Péter között. Első találkozá-
suk alkalmából a két színész briliánsan
játssza el a valósággal megbabonázott
kölcsönös rémületet. Blaskó kacagtató
polgármestere, szüntelen rögeszmés gon-
dok foglyaként, otthonába térve azt ta-
pasztalja, hogy Hlesztakov egyszerre
enyeleg a lányával, és fogdossa hitvese
mellét. Tökéletesen jellembe vág, hogy
Blaskó egyik tevékenységet sem tartja il-
letlennek.

Bán Hlesztakovja, ez a csupa élet égi-
meszelő, nagy szakmai tudással oldja
meg a vígjátéki átmeneteket a kezdeti
értetlenség, a részeg delírium és a ke-
ménykezű kizsákmányolás között. Mi-
közben pénzt présel ki mindenkiből, aki
csak feltűnik a láthatáron, meztelen mel

lére ragasztja a bankókat, mintha valami
kapzsisági versenyben nyert kitüntetések
lennének. S egy végső, nem Gogoltól ere-
dő csavarban kiderül, hogy az igazi revi-
zor már ott volt inkognitóban köztük az
egész zárójelenetben.

Irina, égő kétségbeesésének eloltására,
egy teljes kancsó vizet önt saját fejére
Ascher Három nővérének III. felvoná-
sában (Szirtes Ági bravúros alakítása).
Impulzív gesztusa levezeti a benne dúló
heves szenvedélyeket, és nyers indulati-
ságában az egész előadást jellemzi. Ami-
kor Versinyin (Sinkó László) és Mása
(Básti Juli) utoljára elbúcsúznak, mert a
dandár elvonul, a hangulat a szavakat
nem lelő fájdalomból a dulakodás csúf
erőszakosságába csap át. Ez a Mása őr-
jöngő ütésekkel halmozza el szeretőjét,
aki ilyenformán vörös arccal, az őt ért
gyalázaton felháborodva vonul ki az asz-
szony életéből.

Időnként ez a teljes gőzzel való megkö-
zelítés tévesnek tűnik. Kuligin, ahelyett
hogy tehetetlen, lagymatagon papucs
felszarvazott férjként jelennék meg, Vaj-
da László alakításában nagydarab, konf-
rontációt kereső, uralkodni akaró fráter,
aki dühtől izzó tekintettel méregeti ver-
senytársát. Holott Mása épp azért tiszteli
férjét egyre kevésbé, mert az olyan ge-
rinctelenül belenyugszik viszonyába; az
asszonyt az az érzelgős hazugság irritálja
és ejti csapdába, amellyel férje szüntelen
bizonygatja, mennyire boldog. Vajda vi-
szont, boldogságát mennydörgőn bizony-
gatva, kis híján összetör egy széket, és a
„boldogság" szó is fenyegetésként hang-

Básti Juh (Mása) és Bodnár Erika (Olga) A Katona József Színház Csehov-előadásában



zik ajkáról. Értelmezési kérdésekben lehet
vitatkozni - például a három nővér közötti
nagy távolságon az utolsó pillanatokban
vagy a túlforszírozott pesszimizmuson,
amely Olga zárómonológját katonazenébe
fojtja, de ez az előadás mégis teljes négy
órán át képes lekötni a néző figyelmét, s
arra készteti, hogy újra meg újra mindent
átgondoljon.

Álmok az elutazásról

Barney Bardsley beszélget Ascher Ta-
mással.

„Az izgalmas dolgok mindig másokkal,
másutt történnek." E mélabús felis-
meréssel vezet be bennünket Ascher Ta-
más, az egyik élvonalbeli magyar rendező
Csehov világába: De a Katona József
Színház előadása azt ígéri, hogy megcá-
folja a fenti idézetbe csomagolt törékeny
unalmat. Ez itt egy másfajta Csehov..

Kelet-Európában, akárcsak Angliában
létezik egy bizonyos „Csehov-iskola",
amely, mint Ascher mondja, „csak a szláv
lélek melankolikus oldalát tárja fel,
csodaszép környezetben, miközben tá-
volról Chopin zenéje hallik". Ascher szá-
mára azonban ez pusztán a felszín. „Én azt
a nagyon is valós feszültséget akartam
feltárni, amely Csehov költészete alatt
rejlik. A mélyebb rétegekben egy tragédia
zajlik." Es ezt a tragédiát a rendező
tökéletesen modernnek érzi: az összezú-
zott remények és álmok tragédiája ez, a
„való életé", amely mintha mindig vala-
hol másutt zajlanék. Így rendezésében az
első két felvonás fanyar, könnyed hangu-
latban bontakozhat ki - hogy aztán „a har-
madik felvonás egyszer csak robbanjon".

A realizmusnak és az expresszioniz-
musnak ilyetén heves keveredése jelleg-
zetes vonása Ascher munkásságának.
Minden rendezését úgy jellemzi, mint
amelyek kötélen táncolnak álom és lidérc-
nyomás között. (...)

Minden újabb Ascher-rendezés jelen-
tős esemény. Próba közben rögeszmés és
beszédes - gondolatok és magyarázatok
véget nem érő sorával ugrál a színpadon;
dühös, ha mellélő, és könyörtelenül in-
tenzív, ha a varázslat működni kezd.

Ugyanakkor nyitott és „nagyszívű"
rendező. Akár a mi Deborah Warnerünk,
nagyon szoros együttlétben dolgozik
színészeivel, soha nem jön előre meg-
állapodott elképzelésekkel az első próbára,
és még akkor sem válik meg a produk-
ciótól, amikor az már olajozottan illesz-
kedett a műsorba. A Három nővér például
ma már három és fél éves, és Ascher még
most is változtat rajta. (...)

Ascher munkásságának legmeghök-
kentőbb vonása talán a vizuális színgaz

dagság és a fizikai erő. Két újabb keletű
jelentékeny kaposvári rendezésében,
Erdman Az öngyilkosában és a lengyel
Gombrowicz keserűen abszurd Yvonne,
Burgund hercegnője című művében
például lélegzetelállító volt az előadás-
nak a puszta monumentalitása, az általa
ügyesen színpadra koreografált nagy-
számú színész, a világítás és a jelmezek
szépsége. Nem meglepő, hogy valaha
filmrendező akart lenni; a magasan fej-
lett vizuális érzék minden rendezésében
megmutatkozik. (...)

Akár a magyar színházi rendezés másik
három nagyja, Székely Gábor, Zsámbéki
Gábor és Babarczy László, Ascher is az
1970-es években kezdett hozzá úttörő
munkájához, amikor a hatvanas évek
ellenkultúrája által elindított kísérletező
hullám kezdett megszilárdulni.

Az idő tájt a „mainstream" színház
könnyűsúlyú volt, és biztonságra játszott,
de néhány kulcsfontosságú vidéki szín-
házban és Budapesten már moccanni
kezdett a „forradalom". Ascher és kollé-
gái tudatosan kezdték provokálni a kö-
zönséget, hogy faggassa meg komolyab-
ban a saját műveltségét. Mivel a kormány
nem engedte, hogy kortársi politikai drá-
maírókat játsszanak, az új rendezők a
klasszikusokhoz nyúltak, és új tartalma-
kat préseltek ki az archetipikus szerep-
lőkből és helyzetekből. Ily módon a for-
radalom előtti írók- mint Csehov - egyre
határozottabban felforgató üzeneteket
kezdtek sugallni.

Aschernak nincs kétsége afelől, hogy ő
és a nemzedékéhez tartozó színházcsi-
nálók akkoriban fontos kulturális és poli-
tikai szerep letéteményesei voltak: „Jel-
zéseket adtunk az embereknek, hogy va-
lami nem stimmel." (...)

Es most? A nyolcvanas évek „glasz-
nosztyában" vajon még ugyanilyen fon-
tos-e Magyarországon a színház? Ascher
meglepő őszinteséggel válaszol: „Nem.
Csak néhány évvel ezelőtt is a cenzor
mindenütt jelen volt. Most az élet sokkal
közvetlenebbül az utcán zajlik, izgalmas
politikai változások kovácsolódnak. Az
élet maga olyan izgalmas, hogy a színház-
nak új helyet kell keresnie a maga számá-
ra. (..)

Michael Billington (The Guardian)

Három nő, aki a bőre alatt is testvér

Bravózás harsogott az Old Vicben a bu-
dapesti Katona József Színház előadása, a

Három nővér végén. Ami a színészi já-
tékot illeti, a tetszésnyilvánításra dúsan
rászolgáltak. De Ascher Tamás rendezése
nem az én „káposztám". Nem volt

meg benne Zsámbéki Revizorának döb-
benetes eredetisége, és bár nem akarom a
művészetet pontszerző játékká változtat-
ni, hiányzott belőle Peter Stein berlini
rendezésének letaglózó hatása.

Mi a különbség? - kérdezte tőlem a
Vicben valaki. A dolog részben a vizuális
fantázia kérdése. Stein minden csehovi
jelenetet végtelen részletességgel való-
sított meg (addig menően, hogy a második
felvonás télies sötétben kezdődött, s csak
fokozatosan világosodott meg, mi-közben
egyre több ember lépett a nappaliba).
Ascher verziója képileg meglehetösen
jellegtelen. De másfelől Stein elkapta azt
az egyensúlyt is, amelyet Csehov re-
alizmus és szimbolizmus között létesít.

Történetesen mindkét előadás ragyogóan
oldja meg azt a pillanatot, midőn a
vendégek Irina névnapi vacsorájától el-
rohannak, hogy a búgócsigát figyeljék. A
különbség az, hogy Stein a játékszer
hangját végigvitte az egész estén, mintegy
szimbolizálva a szereplők reményeit és
azt, ahogy az élet kegyetlenül és szüntele-
nül gúnyt űz belőlük.

Ascher rendezése akkor a legjobb,
amikor a szereplők kétségbeesésének in-
tenzitását tolmácsolja. Az első két fel-
vonást, őszintén szólva, elég konvencio-
nálisnak éreztem.

Igy is feltűnt néhány eleven részlet,
például a vadság, amellyel Szoljonij a
boldogtalan Irinára veti magát, és Sándor
Böske kivételesen szép alakítása az öreg
dada szerepében: testes, megnyugtató öreg
házi bútordarab, aki bölcs bagoly-ként
kukucskál ki hatalmas szemüvegén az
életre.

De Sinkó László hófehér üstökű Versi-
nyinje részben túl öreg, részben nem utal
arra a páváskodó hiúságra, amely pedig
szükségszerűen kíséri a dandárparancsnok
filozofálását.

Ez az előadás igazából a két utolsó fel-
vonásban kel szárnyra; ahogy a szereplők
sorsa lehanyatlik, úgy nő fel Ascher az al-
kalomhoz.

Ritkán láttam ilyen jól ábrázolva Mása
ellenséges érzelmeit tanár férje iránt; van
egy ragyogó perc a tűzvész után, amikor
Básti Juli arca Versinyin láttán felizzik az
erotikus boldogságtól, majd azonnal sötét
viharfelhőkbe borul, amikor férje a
birtokos gesztusával kettőjük közé ül.

Szirtes Ági Irinája ugyancsak bámula-
tosan fejezi ki az ifjonti kétségbeesés ha-
lálos kínjait, amikor a földön fetreng,
majd úgy csitítja el hisztériáját, hogy le-
önti magát egy kancsó vízzel.

Az ilyen erejű színjátszás áttör a nyelvi
korlátokon, és eszünkbe juttatja, hogy
Sztanyiszlavszkij színészeinek sokszor
némán kellett próbálniuk - hadd derül-



jön ki, hogy arcuk és testük ugyanolyan jól
játszik-e.

A Prozorovék kertjében játszódó utolsó
felvonást sem őszies pátosszal, hanem
szenvedélyes, mindent elsöprő intenzitással
játsszák. Es mintha az atmoszféra
elektromos töltete ragályos volna, Udvaros
Dorottya Natasája visít a hisztérikus
nevetéstől, mikor megpillantja a tanárt az
álszakállával.

Egyetlen kétségem a záró pillanatot illeti,
amikor a katonazene, ahelyett hogy
elhalkulna, egyre erősebbé dagad, és el-
fojtja az utolsó szavakat. Csehov ugyanis
pontosan tudta, mit csinál, amikor Olga
béke- és boldogságlátomását kontrasztba
állította Csebutikin szavaival: „De hát
úgyse számít az egész, úgyse számít."

Csehov itt alternatívát kínál, amelyet
azonban a rendező „megszerkeszt", arra
utalván, hogy a katonai hatalom le fogja
győzni az emberi optimizmust.

Az előadást azonban (még ha négy órát
tart is) feltétlenül és mindenképpen látni
kell, már csak azért is, mert ezek a magyar
színészek legnagyobbrészt olyan totális,
begombolkozástól mentes, önfeledt
odaadással játszanak: ez Csehov, kesztyű
nélkül.

Ascher Három nővérét az általam látott
legnagyobb előadásoktól (Stein, Krejča és
Nunn rendezéseitől) az választ-ja el, hogy
nem jön létre benne hangzás, világítás és
színpadkép amaz egysége, amely egy letűnt
világot teremt újjá szemünk előtt.

Robert Hewison (The Sunday Times)
Fény vetül Moszkva árnyaira

A Katona József Színház egyfajta „nem
Nemzeti Színháza" Magyarországnak.
1982-ben alakult, miután alapító rendezői
megbuktak abbéli kísérletükben, hogy
magát a nemzeti társulatot megre-
formálják. (...)

A Londonban látható produkciók jel-
lemző módon nem magyar, hanem orosz
klasszikusok. Mind Csehov Három nő-
vére, mind Gogol Revizora a vidéki élet
kulturális szegénységét leplezi le. Ma-
gyarországnak mint a Szovjetunió
csatlósának helyzete külön pikantériával
ruházza fel a provincializmust, amelyet az
egyik mű tragikusan, a másik komikus
formában leplez le.

Pusztán a cselekmény ismeretének bir-
tokában és egy, az alapokra redukált au-
dionarrációval nehéz megítélni a magyar
szövegeket. De a szem szabadon érzékel-
heti a társulat nagyszerű együttes tel-
jesítményébe befektetett fizikai aprólé-
kosságot. Ascher Tamás rendezésében a

Három nővér sokkal több lesz, mint Olga,
Mása és Irina fuldoklása egy XIX. század
végi helyőrségi városban; egy teljes
katonai és polgári társadalom esik szét
szemünk láttára, önmaga számára felfog-
hatatlan okokból.

Álljon itt egyetlen kép a rendezői meg-
közelítés jellemzésére. Az első, viszony-
lag még derűs felvonásban az Irina név-
napi ünnepségére gyülekező vendégek
lenyűgözve figyelik az ajándékba kapott
csiga pörgését. Mindenki dermedten fi-
gyel, mígnem a csiga felborul. A követke-
ző három felvonás során (hosszú az este) a
szereplők egyre mélyebben zuhannak a
kétségbeesésbe.

Káprázatos a végső coup de théâtre.
Minden bukott remény, féltékenység,
kisszerű házasságtörés ellenére a dráma
végén Csehov azt mondatja a nővérek-kel,
hogy az életnek tovább kell mennie.
Ebben az előadásban ezeket a monoló-
gokat elfojtja a katonazene, a katonák
lábdobogása és egy további zaj, amely

gyanúsan emlékeztet a tankok motorjáéra.
A Három nővérben Moszkva a mene-

külést jelenti; a Revizorban Szentpétervár,
a régi főváros maga a fenyegetés. A
bohózati szituációt Zsámbéki Gábor mo-
dern környezetbe helyezte, amely úgy illik
a darabra, mint egy rossz szagú zokni.

A nagyjából ugyanazon szereplők által
tolmácsolt fergeteges, fizikai játékban
bővelkedő komédia nem szorul fordítás-
ra. A plasztik aktatáskáikat szorongató és
a szerencséjét először hinni se képes
nyakigláb kistisztviselőtől korbácsot ku-
nyeráló helyi tisztségviselők nyalizó ön-
csalása pedig nem igényel politikai láb-
jegyzeteket. Ám a társulat ismét baljós és
eredeti befejezést produkál. Amikor meg-
jön az igazi revizor - megölik. A Katona
József Színház társulata szemmel látha-
tóan úgy véli, hogy a liberalizálás még
Magyarországon is borotvaélen táncol.

Fordította és összeállította:
Szántó Judit

Szalai Krisztina és Bán János a Revizorban (Iklády László felvételei)


