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ASCHER TAMÁS, A GYOMORBAJOS HIPPI
Ezt a cikket 1978-ban egy huszonnégy
éves fiatalember írta egy huszonkilenc
éves fiatalemberről. A szerző nem volt és
nem lett színikritikus; annál figyelemre
méltóbb, hogy „kívülállóként" másoknál
hamarabb észrevett jó néhány karakteres
vonást modellje arcán. Írása eképpen
színháztörténeti adalék Ascher Tamás
portréjához. (A szerk.)

scher Tamás színházát nagy
érdeklődéssel néztem az elmúlt hat
évben. Ezt úgy szokták mondani,
hogy „a kedvenc szín házam volt".
Ezért aztán esztétikai érdeklődésem

objektivitását, félő, kicsit elhomályosítja,
hogy érzem: elsősorban az érdekel, miért
tetszett nekem pont ez a színház. És miért
tűnt mégis mindig úgy: valami nem
stimmel

benne. Ez azonban olyan sejtés, amit csak
akkor „engedhetek meg" magamnak, ha
általánosabb érvénnyel próbálom újra át-
gondolni az Ascher-féle színház értelme-
zési kereteit.

Látvány, amely elsősorban hitelességre
tör. Az Állami Áruház záróképe: a
háttérben, a valódi fák mögött a város
fényei. A színpadra begördül egy igazi
kocsi. Különösen jellegzetes az Ördögök
macskaköves utcája és a valódi záporeső
a színpadon. A látványszínpadra jellemző,
hogy a történetre már alig emlékszem, de
az utcát még mindig látom. És azt is, hogy
Pogány Judit megijed, ahogy Breznyik
Péter odanéz, ahogy Vajda László az asz-
talra csap. Látványszínpad, de nem látvá-
nyosság értelemben. Elsősorban látható-
ságra törekszik.

Mindennapjainkban is érezhetően egyre
fontosabb a „látvány", a képi kom-
munikáció. Erre jellemző, hogy nincsenek
olyan szilárd és variálható alapelemei, mint
a nyelvben a hang vagy a szó. Időről időre
más és más formák, formakonstellációk
válnak „közlő" elemmé, „láthatóvá". Amikor
megjelenik egy új forma, mondjuk, a
háromszögletű napszemüveg, akkor egy
ideig fokozottan „látható". Fokozatos
terjedése során megszokjuk, és ahhoz,
hogy továbbra is „láthatóak" legyünk
napszemüvegben, kénytelenek vagyunk
változtatni: négyszög, kerek - esetleg
foncsor, polár stb. formájúra. Azért kell
megemlítenem a divatszerű változások
mindennapi magától értetődőségét, mert
hajlamosak vagyunk elfeledkezni
fontosságáról. A „modern" formák
lekicsinylése, annak emlegetése, hogy ez
„csak divat", nem lenne káros, ha mindig
észrevennénk, mennyire szükségesek a
nemcsak formái, hanem egyszerre szem-
léleti és stílusbeli változások. Hogy divat-e
vagy stílus? Attól függ; ezt általában
érezzük.

Egy színháznak persze nem csak nyele
és üvege van: sokkal bonyolultabban kap-
csolódik a divatokhoz és korstílushoz.
Ascherre - és Pauer Gyula díszleteire -
elsősorban a pop-art és egyik kiágazása, a
szuperrealizmus hatott. Konzervdoboz a
kiállítóteremben - járókelő fotója meg-
festve: a legtermészetesebb dolgok válnak
rémítően önmagukká. Olyanokká, mint
Pompeji a neutronbomba után.

Ascher színpadán a díszlet időnként
szuperreális, mint az említett esős utca, és
a színészek időnként alig észrevehetően
lelassítanak vagy kimerevítenek egy-egy
gesztust. Ezek a tized másodpercnyi lassí-
tások teszik láthatóvá a mozdulatot.

Ascher az „éppígy van" hitelességére
törekszik. Ez a fajta hitelesség Fassbinder
filmjeire jellemző. Néha a legvalószínűtle-
nebb helyzeteknél és beállításoknál érez-
zük, hogy éppígy van. (Például arany
pamlagon, szürke függöny előtt meztelen,
vörös hajú nő. Egy arab ül a sötét tévé előtt,
jól öltözött takarítónők tapogatják izmait.) A
hatást a minden részletre kiterjedő
gondossággal kialakított környezet hozza
létre. Alapvetően különbözik ez a
dokumentumfilmek slamposan könnyed
„éppígy van"-ságától. Fassbinder ugyan-
olyan életekről szól, mint korábban a do-
kumentumstílus mosolygó, banalizáló
iróniájával Forman. De ma más a „hite-
les".

Aschert a képei Fassbinder felé húzzák.

A



Jelenet a Mesél a bécsi erdő című előadásból
(Fábián József felvétele)

Talán, mert a színházban nem lehet „át-
svenkelni

"
a kellékek felett. Érzelmi atti-

tüdjében viszont a Forman-típushoz köze-
lít. Ez olyan ellentét, ami Ascher színházát
kompromisszumokra kényszeríti.

Képpel csak indirekt állításokat lehet
közölni. Hiszen a nyelvi racionalitást ké-
pező alapelemek hiányoznak: a ragok és
viszonyszavak. Ezért fordulhat elő (Fass-
bindernél maradva), hogy a képi szint
lenyűgöző pontossággal „közöl" egy hi-
hetetlen dolgot: egy csúnya német
takarítónő hozzámegy egy arab
vendégmunkáshoz. A filmben az
elmondható társa-dalmi következtetés
nem látszik. Csak onnan értesülünk róla
(arról tudniillik, hogy a „másmilyeneket
üldözik"), hogy a fő-szereplő ezt időnként
elmondja.

Ascher mégis „kijelentéseket" akar ten-
ni. Például azt akarja mondani, hogy léte-
zik abszurditás - persze, hogy létezik -, és
színpadra állítja a Godot-t. Nem veszi

figyelembe, hogy a Godot-szemlélet el-
vont abszurditása a legoptimistább ri-
portfilmekből is visszaköszön. De jó érzék-
kel észreveszi, hogy ez az elvontság és a
megfelelő steril színház csak a megelőző
stílussal szemben volt látható. Létrehozza
tehát ugyanannak a szorongásnak a mai
képét: Vajda László vagy Koltai Róbert
magától értetődő természetességgel
mondja, hogy „na, akkor megyünk". „És
marad." És cipőt fűz. Anélkül, hogy ezt
egy pillanatig is abszurdnak tartaná. Ez
így a fotorealizmus rémítő természetessé-
gével hatott. De végül Ascher frissítő po-
énjai révén nem unalmából, hanem mo-
numentalitásából veszített a Godot. Ez
főképp Luckyn és Pozzón látszik. Nem
félelmetesek, nem metaforák - hisz ez
elviselhetetlen, sőt „láthatatlan" volna.
Ehelyett viszont karikatúrák. Helyey
László már csak hangsúlyozott magassá-
gával is a diákszínpadi szürrealizmus felé
viszi az egészet. Világos: ezt a két figurát
nem lehet mikrorealizmussal hitelessé

varázsolni, absztrakttá viszont nem sza-
bad válniuk. Marad tehát az enyhe szür-
realizmus. Ez a kétfajta realizmusfelfogás
érdekesen „üti" egymást.

Ilyen stiláris imbolygás a díszleteken is
megfigyelhető. A Mesél a bécsi erdőben
talán az segít összhangba hozni az ex-
presszionista háttereket a realista játék-
kal, hogy „láthatósági" sort képeznek:
minél távolabb van valami vagy minél
kevésbé fontos, annál elvontabb. Az
Ördögökben pedig azért tud Breznyik
kisétálni egy szekrényből, míg hátul
továbbra is ott az utca, mert ez a fajta
modernség épp most válik jelentéstelen
konvencióvá; másrészt pedig
ellensúlyozza a naturalisztikus
felhangokat. A naturalizmus is pontos
részletekkel dolgozik, de ott az a lényeg,
hogy a részletek „tényleg" olyanok, mint
az életben. Ám közben annál jobban
érezzük, hogy színházban vagyunk. A
mikrorealizmusban néha csak egy-egy
gesztus vagy arckifejezés kell, hogy
érezzük: „jé, tényleg". Például Po-



gány Judit a Mesél a bécsi erdőben zava-
rában nem tud énekelni a baronessz előtt,
csak amikor az elfordul. Szinte szimbolikus
módú sűrítés ez - de ahogy Pogány
énekel, az lenyűgözően pontos. Minden-
esetre a különböző stílusok felbukkanása
az „egész" láthatóságát szolgálja.

A láthatóság-központú színházon ront az
Ördögök esetében is a „mondaniakarás".
Az író állítása, hogy az emberek őrültek,
szerencsétlenek, és nyomorultan, önzéstől
hajszolva kínozzák egymást. Hogy
lucskos, fekete utcáikon sem a
„Zsarnokság Egyenlőséggé keresztelése"
(Sigaljov), sem a gonosz-erőszakos vagy
naiv-jóindulatú társadalmi változtatás nem
tud segíteni. Camus és Wajda nem képes
unalmasság nélkül színpadra vinni e
tételeket. A „látvány" és az „állítás" elvi
ellentéte persze - ha a látvány önmagában
fantáziadús- kiugrasztja az unalmat, és
megbocsáthatóvá teszi.

Portrék
(MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)

De nem feledteti. Az Ödön von Horváth-
darab megrázó, de indirektsége és átfogó
volta néha önismétléssé válik. Itta tételek -
az Ördögökkel ellentétben -- nem vo-
natkoznak a változás lehetőségeire, csak
az egyéni életek hátborzongatóan mosó-
konyhai, primitív formátlanságára. Ennek
jele, többek közt, hogy a szereplők állan-
dóan zavarban vannak. A zavart mozgást
játszó színészek nemcsak hitelességük
miatt lenyűgözőek, hanem mert a zavart-
ság annyira ellentétes a színész „fogalmá-
val". Ez is fotorealizmus-szerűen ijesztő
hatás.

Nem hiszem, hogy véletlen: Ascher elő-
adásai közül csak a gyerekeknek szóló
Pinocchio és a fogyasztásra szánt operet-
tek (Sybill, Ál l ami Á ru ház ) ritmusa, lendü-
lete elviselhető. Ilyenkor Ascher is, mintha
ettől lenne igazán elemében, fergeteges
hatású jeleneteket-például tablókat - hoz
létre. Máshol figyelmes részletötletekkel
próbálja feledtetni az unalmat. A részletek
funkciót kapnak, és ke

vésbé tudják ,,önmagukat adni". A film-
művészet, mára plánváltás lehetősége
miatt is, eleve fokozottabb ritmusú. A mai
színház ezt a színész (a filmestől eltérő)
testi jelenlétének hangsúlyozásával szokta
ellensúlyozni (Brook, a Living, Grotowski,
Wilson), Aschernek csak szemléletben van
módja az előbbiektől tanulni, mert
színészei nem tudnak mozogni, ki-véve
talán Pogány Juditot és Csákányi Esztert.

Szintén tézis alapú az Á l l ami Á ru ház : a
rendező azt gondolja, hogy az ötvenes
évek társadalmi szerkezete erkölcstorzító
volt, annyira, hogy ez még a kor operettjein
is látszik. Nevetséges: nem veszi ész-re,
hogy az ötvenes éveket kritizáló állítások
éppúgy visszaköszönnek, mint a God o t
abszurdélménye. Az alapállítás tehát itt is
naiv - mégis, a hihetetlenül lelkiismeretes
részletességkoncepció (a kora-beli filmek
suta mozdulatai, szegényes ruhái,
patetizmusa) elementáris hatást hoz létre.
Tehát az előadás minősége ele-



mentáris (azaz „veszélyes"), és nem az
előadás igazsága. Ugyanúgy, mint ahogy
a Mesél a bécsi erdő szimpla társadalmi
igazságainál is nagyobb figyelmet szen-
teltünk annak, ahogy ezek az igazságok
éppen megjelennek. Akár azon szomorko-
dunk, hogy a leányanyák a húszas évek-
ben nem kaptak segélyt, akár azon, hogy
az ötvenes években hogyan lett valakiből
igazgató - ezen állítások valódi hiteles-
ségénél érdekesebb a művészi hitelessé-
gük.

A kettő egysége csak ritkán jön létre, de
épp ennek érdekében kell minden részletre
figyelni. Nem engedhető meg, hogy öt
tüllszoknyás kóristalány szerepeljen a
Patika álomjelenetében, amikor csak hu-
szonöt kövér, rózsaszín selyemkombinés
nő tudja elérni a kívánt hatást. Ugyanígy
kellemetlen, amikor az Állami Áruház va-
lódi fák alatt uzsonnázó kirándulói közt
evezőmozgást utánozva szimbolizálnak
egy csónakot. És mindig ugyanaz a tíz
vevő jön be különböző irányokból. Az
ilyesmit persze feledtetik a színészek. Kü-
lönösen szerencsés, hogy minden mellék-
szereplőt főszereplő képességű színész
tud játszani (például a Mesél a bécsi erdő-
ben). Mindegyik elég speciális alkat ah-
hoz, hogy a nézőnek ne jusson eszébe: ez
egy színész, aki a szerepét játssza. Nem
hiszem, hogy sok színésznő képes olyan
közönségesen karattyolni vagy vérfa-
gyasztóan sikoltani, mint Pogány Judit a
Patikában vagy a Mesél a bécsi erdőben.
Olsavszky Éva „valódiszínésznős" ele-
gancíája pedig különös erővel érvényesül
az olyan szerepekben, mint a Patikusné
vagy a Trafikosné. A Godot sem jöhetett
volna létre Vajda pöffeszkedő hangja és
Koltai alázatoskodni tudó tekintete nélkül.
És ezek a tulajdonságok szükségesek a
már említett zavarbajövéshez, feszengés-
hez, az esős utcán való elvágódáshoz is.
Azonkívül lehetővé teszik, hogy Ascher
kitombolja túltipizálási hajlamát: a szőke,
démoni titkárnő „pont olyan", a kövér,
imperialistaügynök főnök „pont olyan", a
pepitazakós, kecskeszakállas siberről nem
is beszélve. Az Állami Áruház ilyen irányú
iróniája kicsit talán túl erősen sugárzik át a
Mesél a bécsi erdőbe, legalább-is, ami a
karikatúrába való hajlást illeti: a „pont
olyan" mészárosok némileg túlzásnak
tűntek föl.

De Ascher sosem nézi távolról ezeket a
szörnyfigurákat, nem is neveti ki őket,
hanem állandóan elnézően mosolyog. Ez
rokonítja Formannal. Állandóan jót akar,
javítani akar, némi kiábrándultsággal. Ez a

hippi- és diákmozgalmak attitüdjéhez ha-
sonlít. Formavilágának itt az alapja: nem-
csak Szép Ernő-feldolgozását, hanem a
többi előadást is belengi a nemrég divatos
neoszecesszió érzelmes bánatossága.
Tablóképei, ritmusa a szecessziós hullám-
vonalak sűrűségét, „horror vacuijét" idézik.
Ilyenkor sem a részletek fontossága miatt
van sok minden a színpadon, ha-nem
csak azért, hogy legyen ott is valami
színfolt.

Pogány Judit, a Mesél a bécsi erdő
Marianne-ja, aki szerelemből otthagyja
mészáros vőlegényét, s aztán egyedül
marad gyermekével, életét táncosnőként
tengeti. A templomban sem talál vigaszt.
Mikor már nagyon elkeseredett, kijön a
színpad elejére, és egyszerűen, de hiszté-
rikusan - másképp nem is lehetne -
felüvölt az égre az Istennek, hogy miért
nem mondja meg, miért kell mindennek
így lennie. Olyan ereje van a panaszának,
mint mikor a Bibliában az „Éli, Éli, Iámmá
sábáktáni"-t olvassa az ember.

Az Állami Áruházban egy öreg könyvelő
elénekli - tompított vörös fényben - a híres
slágert: „És ember lesz azén kis unokám."
A hatás itt is hátborzongató, mert elővesz
táskájából egy fényképet, rajta egy gyerek.
És ez az előadás pontosan ezeknek a
gyerekeknek szól: az unokák generációja
ül a nézőtéren. Feltétlenül sokrétegű ez az
irónia és részvét, amely Ascher
alaphangulatának tűnik. Ez a két kedvenc
jelenetem. Az egész „láthatóság,
hitelesség" probléma azért fontos, mert ez
is része: abszolút banalitásokat képes
élménnyé tenni.

Sok nagyszerű jelenet van ezekben az
előadásokban: a balettszerű pontossággal
megkomponált tablók az Állami
Áruházban mindig meggyőzőek. Amikor
megérkezik az Elvtársnő férfias frizurával,
cigarettázva, és egy pillanatra megdermed
a levegő a rémülettől. Vagy amikor
rendezgetik a kultúrotthont, és a szerel-
mesek folyton asztalokat hurcolnak, mi-
közben megérkeznek a csasztuskaírók.
Ugyanígy pszichológiai apróságokkal ható,
bonyolult koreográfia jellemzi a Duna-parti
pikniket a Mesél a bécsi erdő-ben. Mikor
Marianne találkozik szerelmével, és
fürdőköpenyben, Zeuszként (tűzi-játék
dörög) megjelenik a zord atya. Vagy
ahogy a darab végén az Anya és a Nagy-
mama - vádaskodás -, a Trafikosnő és az
Atya - rosszullét - meg a Lány és a
Mészáros - erőszak - reagál - csupa
erőszakos reakcióval - a gyerek halálára.
Ilyenkor mindig pergő lendület viszi a

jelenetet, s annál hatásosabb, ha néha
egyedül marad egy-egy színész - a Sors-
sal.

Ascher jellegzetes mellékfigurája egy
törött végtagú, beesett arcú, rongyos,
gyerekrajzszerűen torz nyomorék-felte-
hetően saját szorongásos énképe. De en-
nél fontosabb, hogy ez a figura (talán épp
gyerekességével) a naiv-bájos szentimen-
talizmust, vagyis a neoszecessziós, hip-
pioid beütéseket erősíti. Mivel naivitása
ellenére sincsenek illúziói, ez megfosztja
színházát a hippiszemlélet eredeti easy
goingjától és könnyedségétől, viszont
megajándékozza a social worker (szociális
előadó) aggodalmasságának gyümöl-
csével: a gyomorbántalmakkal.

Ascher Tamás jóakarata persze torzítja
semleges, realitásközvetítő szándékát.
Döntővé az előadások pontosságra tö-
rekvő megformálása válik. Érzelmeire csak
divatként húzódna a pop-art pontossága.
De pontosnak lenni, uralni a látvány
legkisebb részletét - ez stílust jelent, ha
nincs más válasz a szorongásra.

Ascher színháza azonban nem jellemez-
hető önmagában semelyik eddig említett s
általa használt stílussal vagy érzelmi
állapottal sem. Van mégis egy irány, ame-
lyik mindet szükségessé teszi, a szürrea-
lista elemek keveredését a kegyetlenség-
gel. Ezt az irányt gyakran groteszknek
szokták nevezni. Az általánosan elterjedt -
„gesunkenes" - groteszkfogalom a
groteszkben nem a kegyetlenséget, ha-
nem a karikatúraszerűt, a furcsát hangsú-
lyozza. Ennek a groteszknek fő
tulajdonsága, hogy „görbe tükröt tart" a
dolgok elé, mindent eltorzít egy kicsit, de
addig ravaszkodik, amíg valahogy
„emészthetően szelíddé" nem varázsolja a
torzságot. E groteszkség miatt mondják
végül a nézők, hogy „igazán bájos..."
(vagyis nem elég «erős"), de a pontosság
ellensúlyozza ezt.

A korábban említett ellentétekkel - ké-
piség kontra tézis, illetve látvány kontra
érzelem - minden színháznak meg kell
birkóznia. Ascher számára kézenfekvő,
hogy ezeket a groteszk eredendő ön-
ellentmondásosságában, eklekticizmusá-
bán oldja fel. Így lesz a groteszkség a mai
világ nyelve Ascher Tamás színházában.

Jan Kott Shakespeare-szemináriumot és
műhelybeszélgetést vezet április 18-tól
május 10-ig szerdánként és csütörtökön-
ként délután négytől fél hatig az Eötvös-
kollégiumban.


