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G R E N Z E N L O S
Öt nap alatt négy előadás. Ilyet még nem

csináltunk" - mondta Zsámbéki Gábor Berlinben,
a Hebbel Theaterben tartott sajtótájékoztatón, amely
a Katona József Színház október eleji vendégjáté-
kát, illetve a tavaly Budapesten rendezett Új Ber-
lin kulturális rendezvényt viszonzó Grenzenlos
(Határok nélkül) című, féléves eseménysorozatot
volt hivatva beharangozni.

Nem a virtuskodás csendült ki az igazgató nyi-
latkozatából - bár a négy előadás lebonyolítása
azért virtus volt a javából -, hanem annak re-
gisztrálása, hogy eddig jobbára egyszerre egy
vagy két előadással mutatkozott be külföldön a
társulat, s ezeket általában többször is játszhat-
ta. Most viszont Torsten Mass, a Berlini Ünnepi
Hetek egyik főszervezője nem ezt a koncentrált
bemutatkozási formát választotta, hanem ke-
resztmetszetet igyekezett adni a Katona József
Színház repertoárjából (ami részben a Zsámbé-
ki-előadások mustrája is lett). Két régebbi (Übü
király, A revizor) és két újabb (Platonov, Turan-
dot) előadás reprezentálta tehát Berlinben a
színház hét évet felölelő történetét.

Hogy milyen sikerrel? Arról egyrészt a berlini
kritikákból válogatott s lapunkban olvasható sze-
melvények tanúskodnak, másrészt az együttest
kísérő kritikus szubjektív benyomásai.
lmpresszióim alapján sokkal egyértelműbb
sikerről számolhatok be, mint amilyenről a
kritikarészletek tanúskodnak. Az előadásokat
ováció követte, a közönség ünnepelte az
együttest. Előzetes magánbeszélgetésekből az
derült ki, hogy sokak-nak már Csehov-
mérgezésük van, s bár elismerően emlékeznek
még Ascher Tamás Három nő-vérének néhány
évvel ezelőtti vendégjátékára, nehezen tudják
elképzelni, hogy a Platonovtól valami újat
kaphatnának, vagy hogy Ascher felül tudná múlni
régebbi rendezését. De a Csehov-előadás a
kételkedőket is magával ragadta, lenyűgözte;
vitathatatlanul ez aratta a legnagyobb sikert.
Pedig többen még a premier előtt azt is kifejtették,
hogy az a realista stílus, amely a Platonovot is
jellemzi, már rég a múlté - most a nyersebb,
vadabb, eklektikusabb előadásoknak van
divatja. A vendégjáték fogadtatása részben
rácáfolt e vélekedésre; a Platonov sikere azt bi-
zonyította, hogy az ilyen általánosítások, katego-
rizálások értelmetlenek és tudálékosak, mert
nem a stílusok, hanem az értékek a döntőek bár-
minek is a megítélésében. Ugyankkor persze
Zsámbéki stilizáltabb, nyersebb effektusokat al-
kalmazó rendezéseit is nagyon jól fogadták.

Mi az, ami a legnagyobb hatást gyakorolta a
Berlinben látható sok jó, sőt gyakran világhírű, ki-
tűnő előadás elkényeztetett nézőire? Mindenek-
előtt és elsősorban a magyar színészek. Külön-
külön, s együtt. Az, hogy különböző stílusú dara-
bokban egyaránt kitűnőek, hogy ugyanazok hol
kis, hol nagy szerepeket játszanak, hogy minden

előadásban tökéletes ensemble-játék érvénye-
sül. Mindezt azok is maximálisan elismerték, akik
egyik-másik előadás egészével kapcsolatban
fanyalogtak.

Hogy joggal vagy jogtalanul? Ezt ezúttal a kri-
tikus nehezebben tudja eldönteni. Hiszen furcsa
metamorfózison megy keresztül, amikor
hűvösen kívülálló ítészből kis időre egy kicsit a
társulat tagjává alakul, s ezáltal „belülre" kerül.
Úgy véli - balgán -, hogy rajta is múlik: siker
lesz-e vagy sem. Persze a lényeget tekintve
semmi sem változik, a kritikus ezúttal is csupán

regisztrálhatja a siker fokozatait s levonhatja a
maga következtetéseit arról, amit látott. Sokad-
szorra. Hét év vagy néhány hónap múltán. S
óhatatlanul hasonlítgat: milyen volt akkor, s mi-
lyen most? Hogyan hatott akkor, s hogyan most?
Hogyan otthon, s hogyan itt? És mennyire befo-
lyásolja mostani benyomásait az idegen közön-
ség reakciója?

Nem sok olyan előadás akad, amit az ember
többször is szívesen megnézne. De ha egy pro-
dukció felkavar, ha érdekel az utóélete, és ha van
rá időm - meg szoktam tenni. S ilyenkor mindig
újra meg újra rádöbbenek - amit amúgy tudok -:
milyen érzékeny, élő, lüktető valami az elő-
adás, mennyire ki van téve a külvilág pillanatnyi,
hektikus változásainak, a társulat állapotának, a
közönség érzékenységének s ki tudja, miBásti Juli (Übü mama) és Sinkó László

(Übü papa) (Fábián József felvétele)
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mindennek még. Milyen érdekes például követ-ni,
hogy az évek során miként módosulnak a Három
nővér hangsúlyai, mikor milyen indulatok
robbannak erősebben, hogyan változik az elő-
adás minden egyes mozzanatából sugárzó, de
alig megfogalmazható nyomasztó atmoszféra...

Nézve most Berlinben a produkciókat, hason-
ló élményekben volt részem. Hét évvel ezelőtt az
Übü király előadásán élveztem az együttes bra-
vúros, virtuóz játékát, s regisztráltam, mint az
előadás legerősebb „üzenetét", a „házmester-
uralom" torzképét. De a produkció mégsem ra-
gadott magával, kívül maradtam rajta. Most, újra
látva, ismét elámultam: mi mindent tudnak a szí-
nészek, mennyi ötlet van a rendezésben, milyen
pontosan s ökonomikusan - ha nem félnék a
félreértéstől, azt írnám: rutinosan - adagolják a
gageket. S ugyanakkor mégis hiányérzetem tá-
madt: ma már kevésbé érvényes (ha finomabban
akarok fogalmazni, akkor másképpen érvé-nyes)
az az asszociációs tér, amely a bemutatót
aktuálissá, érvényessé és indokolttá tette. Nem
mintha eltűntek volna a hatalomból, vagy megvál-
toztak volna az Übük; nem, csak éppen módo-
sultak a módszereik. S ez már elég ahhoz, hogy
még inkább kívülről szemléljem a produkciót.

A revizort a premiert követően többször is lát-
tam, de amióta több szerepbe új színész állt be,
most először. Ez az előadás is változott, részben a
jelzett szerepátvételek miatt, részben az eltelt
néhány év eseményei következtében. Jelentős
változás például, hogy az iskolaigazgatót Gelley
Kornél halála óta Papp Zoltán játssza. Gelley ri-
adt, tétova, náthától rettegő igazgatója eredendő
félelmét legyőzve szánta rá magát a mindent le-
záró tettre, s maga sem tudta, mi és hogyan tör-
tént vele. Papp igazgatója inkább sunyi, mint fél-
énk, s nem a megfázás ellen húzza meg rend-
szeresen a borosflaskát, hanem annak rendje s
módja szerint alkoholista. A lifthez is kissé bi-
zonytalan léptekkel araszolgat, s nehéz eldönte-
ni, hogy ebben az állapotában mennyire tudatos
a végzetessé váló gombnyomás.

Tovább csiszolódott, egyben biztonságosabbá
is vált az előadás koreográfiája; már nem okoz
állandó meglepetést Bán János akrobatikája - a
legnagyobb clownok tudásával, fölényesen,
magától értetődő természetességgel végzi
„mutatványait". De takarékosabbak Blaskó Péter
szögletes mozdulatai és beállított pózai is. Nem a
virtuozitás foka változott; hanem a kezdetben
néha még túlzónak érzett formák az egyedül
elképzelhető megoldássá váltak. Érettebb lett a
produkció. Mélyebb. Fájdalmasabb. S ma is
változatlanul érvényes maradt.

A vendégjáték utolsó napján került színre a
Turandot. Kétszeres nehézséget kellett legyőznie
az előadásnak: eleget tenni az estéről estére
növekvő feszült várakozásnak - amely a Platonov
előadásán tetőzött -, illetve Brecht hazájá

ban, ebben az íróért különösebben nem lelkesedő
közegben igazolni a sajátos Brecht-felfogás
jogosultságát. A darabot nem, az előadást viszont
értékelte a közönség. S így voltam ezzel magam
is. A játék fegyelme, feszessége megfogott, de
hidegen hagyott a tuizmus mint téma és
problematika. Örültem, hogy Bán Jánost ezúttal
nem az akrobatikus bohóc szerepkörében lát-
hattam kitűnőnek, s nem örültem, hogy mások -
például Varga Zoltán - produkcióról produkció-ra
ugyanazt a típust játsszák - nem mellékesen
persze, szintén kitűnően. Élveztem a részleteket,
s nem érintett meg az egész.

S végül a Platonov. Nemcsak a német közön-
ség és kritika szerint volt ez a vendégjáték csúcs-
teljesítménye. Bemutatásakor is nagyon jelentős
előadásnak tartottam, de most még az egy évvel
ezelőttihez képest is mélyebb s keserűbb létana-
lízist nyújtott. A mellettem ülő hölgyek méltatlan-
kodtak, hogyan lehet a drámának kisszerű főhőse:
nem értették, miért üldözi szerelmével minden női
szereplő ezt a tanítócskát. Közvetett elismerésnek
is tekinthetjük ezt a zsörtölődést. Hiszen milyen
tragikus az a helyzet, amelyben az alkoholista,
önmaga elől is menekülő, hajdani vidéki
„zseniígéret" számít a legérdekesebb, a leginkább
tartásos embernek.

S ugyanakkor - milyen mélységesen komikus is
ez! Mennyit kínlódtak s kínlódnak a rendezők
szerte a világon azzal a bizonyos komikummal,
amelyet Csehov színműveinek színpadra állítóitól
követelt s a Művész Színház-beli elő-adásokból
hiányolt. Ascher már régebbi Csehov-
rendezéseiben rátalált e komikum lényegé-re, a
Platonovban pedig hihetetlenül gazdagon bontotta
ki. A groteszk számtalan árnyalata jelenik meg a
produkcióban, egy-egy alakításon belül is, az
egymás közti kapcsolatokban is. Az első
felvonásban a komikum szinte minden megnyil-
vánulása fellelhető (a nyugágyfelállítás bohózati
komikuma, a sakkparti abszurd dialógustechni-
kája, Szása viselkedésének karikaturisztikus áb-
rázolása, az asztalra tett lábakkal elterpeszkedő
férfiak ivócimboraságának iróniája stb.), az utol-só
képben pedig a kimerült Platonov hisztériája,
Vojnyicev toporzékoló magasiratása, Szofja

őrjöngése, a megaláztatásokat addig tehetetlenül,
sírva elviselő Grekova megszelídülése egy-szerre
tekinthető részleteiben komikusnak, illetve a
végkifejlet előkészítése szempontjából tra-
gikusnak. A két réteg tökéletes, dermesztő egy-
séget alkot. S az egészet betetőzi a félelmetes
erejű zárókép fájdalmas groteszksége. Úgy tűnt, a
befejező jelenet most még keményebb, effek-
tusaiban még szélsőségesebb lett, mint volt a
bemutatókor. Miközben nem sikkadt el az elő-
adásból a csehovi líra sem. Minden elfogultság
nélkül állíthatom: világszínházi pillanatnak lehettek
tanúi a berlini előadás nézői.

S hogy az így történhetett, abban nemcsak a
művészeknek van részük, hanem, nem kisebb
mértékben, a műszakiaknak is. Emberfeletti tel-
jesítmény volta négy produkció díszleteinek fel-
állítása, lebontása, a próbák és az előadások le-
bonyolítása, a hazaitól eltérő technikai körülmé-
nyekhez való alkalmazkodás, s különösen embert
próbáló feladatnak bizonyult a Platonov bonyolult
tereinek megépítése. Mindenki, aki élt s mozgott,
segített. A revizorban például Magyar László, az
utazásokat is megszervező, koordináló művészeti
titkár tűnt fel díszítőként, a Platonovban a játszó
színészek mellett az éppen szabadnapos Ujlaki
Dénes is cipelte a díszleteket - teljes volt az
összhang a színpadon s a színpadon kívül is.

S még valakiről kell szólni, aki nélkül elképzel-
hetetlen lett volna a siker: Máthé Péterről, a
szinkrontolmácsról. Nem először dolgozott a ka-
tonásokkal, ismeri előadásaikat. Minden darab-
hoz precíz fordítói szövegkönyvet készített, és
valóban szinkronban interpretálta a dialógusokat,
beleéléssel, de nem „alakítva". Külön erőssége,
hogy egy tizedmásodperccel az eredeti mondatok
előtt fejezi be a maga mondatát, s így - ami szinte
egyedülálló - a vígjátékokban is minden poén ül.

Belehallgattam a fordításba, s az az illúzióm
támadt, hogy néhány estére még a bennünket
mindig sújtó nyelvi elszigeteltségünket is sikerült
leküzdenünk, s valóban „határok nélküli" kap-
csolatok részesei lehettünk. Legalább a színház-
ban.


