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hogyan mondani szokás: zsúfolásig telt
ház. Sőt azon túl is. A falak mentén
legalább száz-százhúsz néző állja végig
az előadást. Ez a ma esti közönség -
1994. február 6-át írjuk - túlnyomórészt

azért van itt, hogy részese legyen a
szertartásnak. Tanúja a Három nővér
kétszázharmincnyolcadik, egyben utolsó
előadásának. Annak a darabtemetésnek, amely
alighanem a magyar prózai színjátszás
történetének leghosszabb szériáját zárja le -
Ascher Tamás és a Katona József Színház
produkciója nyolc éven át szerepelt a
játékrenden.

A hangulat az alkalomnak megfelelően felfo-
kozott. Mindenki tudja, hogy színháztörténeti je-
lentőségű esemény zajlik; bár meggondolandó,
hogy inkább az 1985-ös bemutató napját kellene
annak tekinteni. Hiszen ma már tudjuk, hogy a
világsiker akkor és ott született, noha az előadás
csak két évvel később került ki a stuttgarti világ-
színházi fesztiválra, majd az ottani elismerés
nyomán járta be további diadalútját. Igen, egy
vitán felül érdemes előadásnak a
születésnapjára szokás emlékezni, de éppen a
Három nővér esetében olyasmi történt, ami
mégis azt indokolja, hogy az elmúlt nyolc évet,
az előadás hosszú élettartamát ünnepeljük.
Maga a jelenség ugyanis meghatározó
jelentőségű a hazai szín-házkultúrában -
mégpedig ritkamód a lehető legjobb értelemben.
Nem azt értem ezen, hogy a Három
nővérlétrejötte, minősége és pályafutása a
magyar játékszín jellemzője lehet. Sajnos, nem.
De ha minden szakma, mesterség - ha úgy
tetszik: művészet - megérdemli, hogy legjobb
munkái alapján értékeljék teljesítőképességét,
akkor bízvást méltányos színjátszásunkat is
egyik csúcspontja, vagyis az egyszer már bevál-
tott lehetőség mércéjével mérni. Nem valószínű,
hogy február 6-án a Katona József Színház pub-
likuma ezzel az eltökélt, mondhatni, rátarti öntu-
dattal nézte az előadást. Ám az kétségkívül töb-
bet jelentett ezen az estén, mint csupán a saját
megdicsőülését, és ezt a jelenlévők minden bi-
zonnyal érzékelték. Többségük nem először látta
Ascher rendezését; persze hogy ide a beava-
tottak, a rajongók, a fertőzöttek jöttek el - de
nem a „habitüék," nem a fontoskodók és a benn-
fentesek, hanem azok, akik éveken át hívei vol-
tak ennek a minőségnek, ennek a színházi tett-
nek, és időről időre úgy zarándokoltak el hozzá,
mint valami eleven, lélegző tanúbizonysághoz.
Bizonyságához annak, hogy létezik színházi al-
kotás. Mert a Három nővér igazi jelentősége eb-
ben rejlik. Miközben a magyar színházi élet, le-
galábbis átlagát tekintve, szétesett, fellazult
vagy elfásult társulatokban - gondoljunk külö-
nösen a vidék egyre romló színvonalára- éppen a
nyolcvanas évek második felétől mindinkább
„leszálló ágba" került, miközben a rendszervál-
tás közeledtével, majd bekövetkeztével néme

lyek egyre hangosabban emlegették, hogy a jövő
az alkalmi szabadcsapatoké, hogy éljen a sta-
gione-szisztéma, s hogy meggondolandó, érde-
mes-e - úgymond - pazarló módon fenntartani a
„megkövesedett" állandó társulatokat az ő ide-
jétmúlt repertoárrendszerükkel egyetemben,
nos, aközben túljutott kétszázadik előadásán, és
bejárta a világot egy olyan Csehov-előadás,
amely egyedül a repertoárrendszerben jöhetett
létre, csakis abban futhatta ki a formáját, és
kizárólag annak jóvoltából vétethette észre a
világgal: lám, van magyar színházkultúra.

Ez a Három nővér nyitotta meg a nemzetközi
fesztiválokat a Katona előtt. És a Catullus, A revi-
zor, az Übü királyvégképp bevitte a világszínházi
köztudatba. Ne kerteljünk: jó hazai szokás sze-
rint a szakma egyik része nem annak örült, hogy
végre megtört a jég, és immár nemcsak az
állam-közi egyezmények vigaszágán, hanem
saját rangján is utazhat magyar társulat, hanem
inkább elirigyelte a megkülönböztetett figyelmet,
és próbálta lekicsinyelni, afféle divatcikké nyilvá-
nítani a Katona József Színház eredményeit.
Egy másik - néhány fokkal nyilvánvalóan józa-
nabb - tábor pedig legalább a mentségeket
kezdte keresni a maga számára. Ebben a felfo-
gásban a Három nővér úgy szerepelt, mint két-
ségtelen unikum, amelyet éppen ezért nem lehet
odaállítani a magyar színház elé bezzeggyerek-
nek. És soroltattak az érvek. Hogy ugyebár
könnyű a Katonának, hiszen egyedülállóan
kiegyen-súlyozott képességű társulattal
rendelkezik, és így ideálisan tudta kiosztani a
szerepeket. Könnyű továbbá, mert viszonylag
kicsi a befogadó-képessége, különben is a
Belvárosban van, és magas dotációban
részesül. Vagyis kockázat nélkül képviselheti
azt a művészszínházi eszményt, amelynek meg
is van a magatörzsközönsége.

Természetesen ez utóbbi „eszmerendszer" a
kártékonyabb. Mert akik a Három nővér-jelensé-
get igyekeztek bagatellizálni, azok legfeljebb
magukat minősítették le; de akik a felállított mér-
ce elérhetetlenségére hoztak fel argumentumo-
kat, azok önmagukat is, kollégáikat is megpró-
bálták félrevezetni. A Három nővér előadását
ugyanis nem a körülmények hatalma teremtette.
Ennek a kvalitásnak pontosan nyomon követhető
a szakmai előtörténete, mégpedig azoknak a
személyes történetén keresztül, akik megvalósí-
tották. A „sztori" abban a kaposvári színházban
kezdődött, amelyben Ascher Tamás felnőtt,
ahonnan Kun Vilmos érkezett, Básti Juli és Bal-
kay Géza elindult. Aztán átívelt a Zsámbéki-
Székely-féle Nemzetibe, ahová Szolnokról hív-
ták Udvaros Dorottyát, s ahonnan Bodnár Erika,
Sinkó László, Horváth József, Szacsvay László
és a többiek követték a „Gáborokat". Ez az
együttes voltaképp több mint egy évtizeden át
verbuválódott, míg tagjai eljutottak abba az in

tézményes keretbe, amelyet Katona József
Színháznak hívnak; s ennek az együttesnek a
szellemisége, a színészetről és a színházról val-
lott eszményképe a hetvenes évek kaposvári és
szolnoki műhelyeiben alakult ki.

Azok a színházak pedig egy korszakot fémje-
leztek; egy meghatározott etikát és gondolko-
dásmódot. Amikor vezetőik a hetvenes évek vé-
gén a Nemzeti Színházba kerültek, négy éven át
ugyanazt képviselték és adták tovább, illetve
ugyanahhoz kerestek társakat. Úgy hiszem,
nem véletlen, hogy a Három nővér éppen 1985-
ben, három évvel a Katona megalakulása után
született. Ennyi idő volt szükséges a társulat kü-
lönböző „rétegeinek" összeéréséhez; a főiskolá-
ról jöttek -- mint Bán János vagy Szirtes Ági -
beépüléséhez.

Nem vitás, hogy Ascher egy válogatottal dol-
gozhatott, de e csapat tagjait a színház vezetői
nem készen kapták, hanem kinevelték. Vagy ha
ennek a kifejezésnek netán túlságosan „poro-
szos" íze van, akkor mondjuk úgy: felnövelték.
Nem utolsósorban éppen Ascher. aki közismert,
bulldog kitartású maximalizmusával mindig is a
legerőteljesebb együttesteremtőként működött.
Ascher par excellence hosszú távú társulatfor-
máló - neki folyamatosságra, a pedagógiai kö-
vetkezetesség érvényre juttatásának lehetősé-
gére van szüksége. Ezt a Három nővért sem lét-
rehozni, sem ennyi éven át életben tartani nem
tudta volna máshol, mint a Katonában, abban a
magyar színházban, amely az adott időszakban
egyedül felelt meg a koncepció minőségi és szel-
lemi követelményeinek.

Ascheré a legmegrázóbb Három nővér-válto-
zat, amelyet láttam. A legszenvedélyesebb és a
legkegyetlenebb. És ezért a legigazabb. Ha úgy
tetszik, tökéletesen realista, stíluseszközeiben
szinte konzervatív előadás. Azt bizonyítja, hogy
milyen értelmetlenné válnak ezek a jelzők, ami-
kor a játék személyessége és hitele elsöpör min-
denféle definíciót. Amikor az előadás világképe
megfellebbezhetetlen.

A rendező már a darabtemetés után - tudo-
másom szerint először - fogalmazta meg egy
interjúban, hogy: ,,...a mi Három nővér-előadá-
sunk dühe, toporzékoló kétségbeesése, hangos
fájdalma s az a becketi szorongás, amely az utol-
só felvonást áthatja, a nyolcvanas évek Közép-
Kelet-Európájának tükre." Igen, nem volt keve-
sebb. Egy korszakos előadás, amelyre azért fo-
gunk emlékezni, hogy azt mondhassuk: így is le-
het. És ezért érdemes.
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